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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 سرآغاز
به  یابیو دست یاز اقتصاد جهان یسهم اقتصاد مل شیضرورت توسعه مستمر و افزا

و مشارکت موثر بخش هاي نقش آفرینی و  1404 رانیاهداف سند چشم انداز ا

 - ییایهاي جغراف تیها، مز تیها، قابل تیسو، ظرف کیاز  فرآیند نیدر ا یخصوص

 سوي از کشور آزاد مناطققابل توجه  یالتیو تسه یاقتصادي و مشوق هاي مال

در بخش  تیگذاري و فعال هیبراي سرما یمناطق را به بسترهاي مناسب نیا گر،دی

گذاري به  هیمناطق در ارتباط با سرما نیکرده است. کارکرد ا لیهاي مختلف تبد

گذاري و  هیهاي همزمان جلب سرما سممکانی به از آنهادارد که  تیحدي اهم

 جاد،یحاکم بر موضوع ا یاسناد باالدست هیدر کل نیچن نیمی شود و ا ادیصادرات 

و گسترش  لیبه موضوع جلب و جذب و تسه زنی کشور مناطق آزاداداره و توسعه 

 استیاساس و در راستاي س نیاست. بر ا دهیگرد دیتاک دیي و تولگذار هیسرما

 احبانص هیو فراهم سازي فرصت هاي برابر براي کل تیراهبردي دولت درجهت شفاف

مقررات و  ن،یقوان نیاز مهمتر برخی هکتاب ضمن ارای نیو کارآفرینان، در ا هیسرما

تعدادي از فرصت  کشور، آزادگذاري در مناطق  هیسرما یالتیو تسه یمشوق هاي مال

جهت استحضار و بهره  زنی کشور منطقه آزادگذاري موجود در هفت  هیهاي سرما

  گردد. یم میتقد یو حقوق یقیگذاران حق هیسرما هیبرداري کل
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 از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ج .ا. ایران

 

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 6
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 اهداف  :قسمت اول

 توسعه و رشد آبادانی، و عمران زیربنایی، امور انجام در تسریع منظور به  1 ماده 
 تنظیم مولد، و سالم اشتغال ایجاد عمومی، درآمد و افزایش سرمایه گذاري اقتصادي،

 صادرات و تولید و منطقه اي، جهانی بازارهاي در فعال حضور کاال، و کار بازار
 مناطق میشود داده اجازه دولت به عمومی، خدمات ارائه و تبدیلی و صنعتی کاالهاي

 نماید. اداره قانون این و قانونی موازین اساس بر صنعتی و تجاري آزاد

 تعاریف  :قسمت دوم

  کار به مربوط مشروح عبارت هاي جاي به زیر واژه هاي قانون این در  3 ماده 
 :می رود

 .ایران اسالمی جمهوري کشور: کشور
 .صنعتی  تجاري آزاد منطقه: منطقه

 .صنعتی  تجاري آزاد منطقه هر سازمان: سازمان
 اسالمی شوراي مجلس: مجلس
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 وظایف  :قسمت سوم

 با را الزم قراردادهاي هستند مجاز آن تابع شرکت هاي و سازمان  8 ماده 
 سرمایه گذاران با و نمایند منعقد خارجی داخلی و حقوقی و اشخاص حقیقی

 و هاي عمرانیطرح  انجام براي اساسی قانون اصول رعایت با خارجی و داخلی
 قراردادهاي منعقد شده از ناشی دعاوي و اختالف ها. کنند مشارکت تولیدي
 .میشود فصل و حل و رسیدگی طرف، دو قراردادي توافق ها و تعهدهاي حسب

 و بنا ایجاد مجاز، اقتصادي فعالیت نوع هر انجام براي مجوز صدور  11 ماده 
 مورد در حقوقی، و حقیقی اشخاص توسط انواع مشاغل به تصدي و تأسیسات
 سازمان اختیار در  فقط منطقه محدوده در ندارند مستقیم متصدي که مشاغلی
 .میباشد

 و اجتماعی تأمین و بیمه انسانی، نیروي اشتغال به مربوط مقررات  12 ماده 
 به که بود خواهد آیین نامه هایی موجب به) خارجی  اتباع براي روادید صدور

  .رسید خواهدهیأت وزیران  تصویب

 انواع به منطقه در که حقوقی و اشخاص حقیقی ( 6/3/1388)اصالحی  13ماده  
 منطقه در اقتصادي فعالیت نوع هر به نسبت دارند، اشتغال اقتصادي فعالیت هاي

 مالیات پرداخت از سال مدت بیست به مجوز در مندرج بهره برداري تاریخ از آزاد
از  پس و بود خواهند مستقیم معاف مالیاتهاي قانون موضوع دارایی و درآمد بر

 هیأت وزیران پیشنهاد با که بود خواهند مالیاتی مقررات تابع سال بیست انقضاي
 شوراي اسالمی خواهد رسید. مجلس تصویب به

 از گمرکی ثبت از پس کشور از خارج با مناطق بازرگانی مبادالت  14 ماده 
 و کاال ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی و واردات صادرات مقررات شمول

رسید  تصویب هیأت وزیران خواهد به منطقه هر محدوده در گمرکی تشریفات
 تابع تجاري و مسافري از اعم کشور نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادالت
 .می باشد کشور واردات و صادرات عمومی مقررات
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 حد تا کشور، نقاط سایر به آزاد منطقه در تولیدشده کاالي واردات  15ماده  
 از قسمتی یا تمام پرداخت هیأت وزیران از تصویب با منطقه آن افزوده در ارزش
 .بازرگانی معاف می باشند سود و گمرکی حقوق

 تأمین کشور داخل از آن اولیه مواد از یبخش یا تمام که کاالهایی ورود  16ماده  
 سود و گمرکی حقوق از( متناسباً) یبخش یا تمام  از میشود تولید آزاد منطقه در و

 .بود خواهند معاف داخلی اولیه مواد به بازرگانی مربوط

 به کشور داخل از منطقه در مصرف و بکارگیري براي که کاالهایی  17 ماده 
 آنها صادرات ولی است کشور داخلی انتقال و نقل از موارد میگردند، حمل مناطق

 .بود خواهد واردات  و صادرات عمومی مقررات تابع خارج به منطقه از

 به صورت اعتباري مؤسسه و بانک ( تأسیس30/4/1387)اصالحی  18ماده  
 استفاده و بانکی عملیات به اشتغال و نام با سهام با خاص یا عام سهامی شرکت

 و قانون این طبق مفاد منحصراً مناطق در اعتباري مؤسسه یا و بانک عنوان از
هیأت وزیران  تصویب به و تهیه مرکزي بانک توسط که آن اجرایی آیین نامه

 .میشود رسید انجام خواهد
 سرمایه با ایرانی اعتباري مؤسسه و بانک ( تأسیس 30/4/1387 الحاقی) 1 تبصره
 آنها اساسنامه تصویب و سازمان پیشنهاد به موکول مناطق،  در خارجی و داخلی
 .است مرکزي طرف بانک از مجوز صدور و اعتبار و پول شوراي توسط

 اعم اعتباري مؤسسات یا و بانکها توسط شعبه ( افتتاح 30/4/1387 الحاقی) 2 تبصره
 .است مرکزي بانک تأیید و سازمان پیشنهاد به موکول خارجی و ایرانی از

 مختلف اسعار با ایران ریال برابري بر حاکم نظام  ( 30/4/1387 الحاقی)  3 تبصره
 .میشود تعیین هیأت وزیران)  توسط آزاد مناطق در

 ریال با آزاد مناطق در بانکی واحدهاي ( معامالت 30/4/1387 الحاقی) 4 تبصره
 انجام مجوز که بانکی واحدهاي. بود خواهد اسالمی بانکداري مقررات مشمول ایران

 .هستند ممنوع ایران ریال به انجام معامالت از نموده اند اخذ مرزي برون بانکداري
 هر در اقتصادي فعالیت هاي از حاصل سود و سرمایه خروج و ورود  20 ماده 

 هر در سرمایه گذاري حمایت و جلب براي مقررات الزم. می باشد آزاد منطقه،
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 به هرمنطقه)فعالیت هاي  در خارجیان مشارکت میزان و چگونگی و منطقه
 .رسید هیأت وزیران خواهد تصویب

 که خارجی سرمایه گذاران قانونی حقوق( 30/4/1387 اصالحی) 21 ماده 
 و تضمین مورد است، رسیده هیأت وزیران تصویب  به آنها سرمایه پذیرش
 به قانون مواردي به وسیله در چنانچه مزبور سرمایه گذاران سرمایه. است حمایت

 جبران شود، مالکیت سلب شده یاد سرمایه گذاران از اینکه یا شود ملی عموم نفع
 پذیرش نحوه به مربوط مقررات. می باشد دولت عهده به خسارتعادالنه 

 بود خواهد آیین نامه اي به موجب خسارت جبران طریق و مذکور سرمایه هاي
 . رسید هیأت وزیران خواهد تصویب به که

 و صنعتی مالکیت هاي و شرکت ها ( ثبت 30/4/1387 اصالحی) 22 ماده 
 رعایت با منطقه هر در هواپیماها و شناورها کشتی ها، ثبت همچنین معنوي،

 هیأت وزیران انجام مصوب ضوابط طبق اساسی قانون(  81)  یکم و هشتاد اصل
 می شود.

 در معنوي و صنعتی مالکیت هاي و شرکت ها ثبت -(  30/4/1387 اصالحی) تبصره
 .می شود انجام منطقه آن سازمان توسط منطقه هر

 سرمایه با ایرانی بیمه مؤسسات فعالیت و ( تأسیس30/4/1387 الحاقی) 28 ماده 
 مناطق در بیمه کارگزاري مؤسسات و آنها نمایندگی و شعب و خارجی و داخلی

 که است مقرراتی تابع صرفاً مجاز و ایران اسالمی جمهوري صنعتی  تجاري آزاد
 .رسید هیأت وزیران خواهد تصویب به ایران مرکزي بیمه پیشنهاد به

 مجمع  15/12/1388اسالمی و  مجلس شوراي 7/5/1388تبصره ) الحاقی 
 نمایندگی و شعب شامل ماده این در مذکور حکم  تشخیص مصلحت نظام (

 .بود خواهد خارجی نیز بیمه کارگزاري مؤسسات و خارجی مؤسسات

 مجمع  15/12/1388اسالمی و  مجلس شوراي 7/5/1388)الحاقی  29ماده  
 خارجی و داخلی سرمایه با بورس ها فعالیت و تأسیس (امتشخیص مصلحت نظ

 مدت ظرف که آیین نامه اي است تابع و مجاز مقررات اساس بر آزاد مناطق در
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 بهادار اوراق و بورس شورایعالی پیشنهاد با قانون این تصویب تاریخ از ماه شش
 .رسید تصویب هیأت وزیران خواهد به

  یرانج. ا. ا صنعتی  تجاری آزاد مناطق در سرمایه گذاری مقررات

 اداره مناطق آزاد قانون چگونگی  21موضوع ماده 
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می  کار به مربوط مشروح عبارت هاي جاي به زیر واژه هاي تصویب نامه این در 1 ماده 

 :رود

 .صنعتی  تجاري آزاد مناطق استثناي به ایران اسالمی جمهوري کشور :سرزمین اصلی

 .ایران اسالمی جمهوري صنعتی  تجاري آزاد مناطق از یک هر سازمان :سازمان

 .ایران اسالمی جمهوري صنعتی  تجاري آزاد مناطق از یک هر :منطقه

 فعالیتهاي از یک هر در مختلف اشکال در سرمایه به کارگیري :سرمایه گذاري

 .خدمت یا کاال و تولید منظور به اقتصادي

 وجوه استثناي به( مقررات این (3 ) ماده موضوع سرمایه هاي کلیه :خارجی سرمایه

 .شود وارد مناطق به توسط سرمایه گذارخارجی که  )ریالی

  ( ریالی وجوه استثناي به( مقررات این (3 ) ماده موضوع سرمایه هاي :ارزي سرمایه
 .واردشود مناطق به اصلی سرزمین از از خارج ایرانی اتباع توسط که

 مالی دوره یک در شده واقع هزینههاي بر بنگاه یک یافته تحقق درآمد مازاد :ویژه سود

 پذیرفته اصول طبق و ناشی است گرفته صورت انتفاع قصد به فعالیت هایی که از که

 .شود اندازهگیري و شناسایی حسابداري شده
سازمان  و خارجی و ایرانی از اعم مؤسسات و حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه 2  ماده 

 شرکتهاي و سازمان مشارکت با یا و مستقالً میتوانند مقررات طبق این بین المللی هاي

 پذیرفته سرمایه و نمایند آزاد سرمایه گذاري مناطق در یکدیگر مشارکت با یا آن تابع

 .میشود مقررات این مشمول آنان شده

 :از است عبارت مقررات این لحاظ از سرمایه 3  ماده 
 منطقه( )هر مناطق در تبدیل قابل ارزهاي و ریالی وجوه  الف

 .ابزارکار و لوازم تجهیزات، ماشین آالت،  ب

 .تجاري نام هاي و عالیم و فنی دانش اختراع، حق شامل صنعتی مالکیت حقوق  ج

 .سرمایه گذاري موضوع به مربوط آبی و هوایی زمینی، نقل و حمل وسایل  د

 اصلی سرمایه به و حاصل آزاد مناطق در که انتقال قابل ویژه سود از قسمتی یا تمام  ه

 .شود انداخته کار به باشد مقررات این مشمول که دیگري مجاز فعالیت در یا شده اضافه
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 سازمان تشخیص به نیمه ساخته قطعات و اولیه مواد قبول خاص موارد در:  تبصره

 .است امکان پذیر خارجی سرمایه از یبخش عنوان به مناطق

 :بود خواهند مقررات این مشمول و شده پذیرفته زیر شرایط تحت سرمایه ها  4 ماده 

 .شود برده کار به هرمنطقه در مجاز فعالیت هاي در  الف

طی  را 7 و 6 مواد موضوع سرمایه ثبت و سرمایه گذاري مجوز اخذ کامل مراحل  ب
 .کند

 نباشد سازمان توسط سرمایهگذار به انحصاري حقوق یا امتیاز اعطاي مستلزم  ج

 نسبتی هر به منطقه اقتصادي فعالیتهاي در میتوانند خارجی سرمایه گذاران 5 ماده 

 .نمایند سرمایه گذاري

 هر به را خود سرمایه میخواهند که مقررات این (2) ماده موضوع سرمایه گذاران 6 ماده 

 توسط که پرسشنامه اي همراه به را خود درخواست باید واردکنند آزاد مناطق از یک

 هر سازمان به گرفت خواهد قرار آنها اختیار در و تهیه مناطق سازمانهايو  دبیرخانه

 منطقه همان سازمان توسط منطقه هر در درخواست هاي واصله .نمایند تسلیم منطقه

 صادر منطقه سازمان همان توسط سرمایه گذاري مجوز و می گیرد قرار بررسی مورد

 .میشود

 موضوع  حمایت و تضمین متقاضی که خارجی سرمایه گذران درخواسته اي  1 تبصره

 جمهوري صنعتی  تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون اصالح قانون (21) ماده

 شورایعالی دبیرخانه نمایندگان از مرکب کمیته اي توسط می باشند، ایران اسالمی

 فنی و اقتصادي کمک هاي و سازمان سرمایه گذاري کمیته(، )رییس آزاد مناطق

 خواهد بررسی برنامه ریزي کشور و مدیریت سازمان و دارایی( و اقتصادي امور وزارت(

 مناطق شورایعالی عضو وزراي اکثریت تصویب و مذکور کمیته پیشنهاد اساس بر و شد

 .می شود صادر آنها براي سرمایه گذاري آزاد، مجوز

 با سرمایه گذاري مجوز و پرسشنامه در شده درج مشخصات در تغییر هرگونه   2 تبصره

 میگیرد صورت مجوز، صادرکننده مرجع موافقت با تشخیص، حسب و سازمان اطالع

برداري  بهره مجوز صدور به منوط گذاري سرمایه مجوز موضوع فعالیت 3 تبصره
 .می باشد سازمان توسط
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 سرمایه مجوز در که مدتی ظرف است موظف سرمایهگذاري مجوز دارنده 7 ماده 
 موضوع اجرایی عملیات شروع براي را سرمایه از معینی میشود درصد تعیین گذاري

 .نماید وارد منطقه به سرمایه گذاري مجوز

 :میگیرد صورت زیر ترتیب به آزاد مناطق در سرمایه ثبت و ورود  8 ماده 

سرمایه  مورد واحد حساب به مقررات این (3) ماده )الف( بند موضوع سرمایه هاي   1
 ریالی معادل احتساب با می گردد واریز) مجاز اعتباري مؤسسات یا (بانکها نزد گذاري

 مجاز( به اعتباري مؤسسه یا (گواهی بانک طبق واریز تاریخ در مورد حسب ارزي یا

 .میشود ثبت منطقه هر سازمان دفاتر در سرمایه گذار سرمایه عنوان

 در مندرج حدود در مقررات این (3) ماده د( ()ب( و بندهاي موضوع هاي سرمایه 2 

 صورتحسابهاي و اسناد موجب به آنها سیف ارزش سرمایه گذاري براساس مجوز

 قابل ارزهاي از یکی به منطقه مجموعاً هر سازمان توسط رسیدگی از پس مربوط

 نرخ روز به آن ریالی معادل ارزي، ارزش ثبت ضمن و تعیین ترخیص تاریخ در تبدیل،

 هر سازمان دفاتر در سرمایه گذار سرمایه عنوان به تاریخ همان از منطقه، ارز بازار

 .میشود ثبت منطقه

 توسط آنها ارزش تأیید از پس مقررات این (3) )ج( ماده بند موضوع سرمایه هاي   3

 چگونگی .می باشد سازمان هر دفاتر در سرمایه عنوان به ثبت منطقه قابل هر سازمان

 فنی دانش انتقال موازات به سرمایه به حساب فنی دانش ارزش اختصاص زمانبندي

 .می گیرد صورت

 حسابرسی مؤسسه تأیید از پس مقررات این (3) ماده) ه (بند موضوع هاي سرمایه 4 

 دفاتر در سرمایه گذار، سرمایه عنوان به زیر ترتیب به منطقه سازمان هر وثوق مورد

 .میشود ثبت منطقه هر سازمان

 از پس واحد، همان در سرمایه گذاري توسعه منظور به سرمایه افزایش هدف با  الف

 .منطقه سازمان هر موافقت کسب

 هر سازمان اطالع با واحد، همان در موارد سایر براي سرمایه افزایش هدف با  ب

 .منطقه
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 صادر مجوز آن براي که فعالیتی از غیر دیگري فعالیت در سرمایه گذاري هدف با  ج

 .مقررات این (6 ) ماده موضوع مراحلطی  پس از شدهاست،

 معیوب ناقص، تشخیصسازمان طبق وارده غیرنقدي سرمایه از قسمتی یا تمام هرگاه 5 

 بیش یا و نباشد منطبق تقاضا در اظهارشده مشخصات با یا و باشد استفاده غیرقابل یا و

 قرار سازمان تأیید مورد که بها از آن قسمت باشد، شده اظهار آن واقعی ارزش از

 .نمیشود منظور سرمایه حساب در است نگرفته

 که مقررات این (3) ماده) د ()ب( و بندهاي موضوع سرمایه اي کاالهاي چنانچه   6 

 شده انداخته به کار اصلی سرزمین در قبالً و بوده سرمایه گذاران خارجی به متعلق

 این انتقال یابند، انتقال مناطقبه  اصلی سرزمین در ذیربط مراجع از مجوز اخذ با است

این  ضوابط تابع و میشود محسوب داخلی سرمایه انتقال و نقل موارد از کاالها
 .بود خواهد تصویبنامه

 در .نماید بیمه میکند، وارد منطقه به که را سرمایه اي میتواند سرمایه گذار 9 ماده 

 جانشین نامه بیمه مقررات طبق مزبور بیمه مؤسسه حادثه، دلیل وقوع به که صورتی

 رسمیت به گذار بیمه به پرداخت خسارت واسطه به جانشینی این شود، گذار سرمایه

 .نمیشود محسوب سرمایه انتقال اما میشود شناخته

 وارد مناطق به مقررات این( 6) ماده طبق که خارجی سرمایه گذاران سرمایه 10 ماده 

 .میباشد برخوردار آن تسهیالت و مزایا از و بوده مقررات این حمایت مورد میشود

   (6) ماده (1 ) تبصره مطابق آنها پذیرش که خارجی سرمایه گذاران سرمایه تبصره
 چنانچه باشد، رسیده آزاد مناطق شورایعالی عضو وزراي اکثریت تصویب به مقررات این

 شده یاد گذارانسرمایه  از اینکه یا شود ملی عموم نفع به وسیله قانون به مواردي در

 ایران اسالمی جمهوري عهده دولت به خسارت عادالنه جبران شود مالکیت سلب

ملی  از قبل بالفاصله سرمایه گذاري بازاري ارزش مأخذ به خسارت پرداخت .میباشد
 از ماه سه مدت ظرف باید خارجی سرمایه گذار و خواهدبود مالکیت سلب یا و شدن

 تسلیم منطقه سازمان به را خسارت جبران تقاضاي مالکیت،سلب  یا شدن ملی تاریخ

 .نماید
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 شوند می ایجاد منطقه در سرمایه گذاري، مجوز موجب به که واحدهایی کلیه  11 ماده 

 نمایند، ارسال سازمان به را خود مالی صورت هاي و عملکرد ساله گزارش همه مکلفند

 .باشد رسیده سازمان وثوق مورد مؤسسه حسابرسی تأیید به باید مالی صورتهاي

 اقتصادي فعالیتهاي از حاصل منافع و اصل به مربوط مبالغ و ویژه سود خروج  12 ماده 

 یا فروش از ناشی مبالغ همچنین و ایرانیان ارزي سرمایه هاي و سرمایه هاي خارجی

 درخواست به منطقه هر سازمان .مناطق مجازاست از سرمایه ها اینگونه واگذاري

 از خروج درخواست براي مورد مبالغ که این احراز از پس و سرمایه گذاران اینگونه

 مجوز موضوع در سرمایه گذاران شده ثبت سرمایه کارانداختن به حاصل مناطق،

 الزم تأییدیه زیر،  تبصره در مندرج موارد از اطمینان حصول و سرمایه گذاري می باشد

 .می نماید صادر وصول درخواست تاریخ از هفته یک ظرف را

 برخورداري به مربوط مالحظات خود، هاي بررسی در باید منطقه هر سازمان  تبصره

 مناطق اداره چگونگی قانون (13) ماده موضوع مالیاتی از معافیت هاي سرمایه گذار

 توجه مورد را خروج براي درخواست مورد خالص بودن مبالغ نیز و صنعتیتجاري  آزاد

 .قراردهد

 قراردادهاي متعلقه، هزینه هاي و وام اصل اقساط به مربوط پرداخت هاي  13 ماده 

 و مدیریت تجاري، عالئم مهندسی، و فنی فنی، کمک هاي دانش اختراع، حق

 مربوط قراردادهاي سرمایه گذاري براساس طرح هاي چارچوب در مشابه قراردادهاي

 .می باشد مجاز سازمان اطالع با مالی صورتهاي و

 سازمان موافقت با را خود سهم الشرکه یا سهام میتوانند گذاران سرمایه  14 ماده 

 نظر هر از انتقال گیرنده صورت این در .نمایند واگذار سرمایه گذاران دیگر به منطقه

 .میشود اول سرمایه گذار جانشین

 در سرمایه گذاري مقررات تابع دیگر منطقه به منطقه یک از سرمایه انتقال  15 ماده 

 .مقصد می باشد و مبدأ مناطق

 و قراردادها اساس بر ایرانی طرف و خارجی سرمایه گذار بین اختالف موارد  16 ماده 
 .شد حل خواهد کتبی توافق هاي



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 16
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 خارجی باشد، دولت هاي یا دولت به متعلق خارجی سرمایه که صورتی در 17 ماده 

 از و بوده تجاري مقررات و قوانین تابع و شد خواهد تلقی خصوصی سرمایه ها اینگونه

 .نمی باشد برخوردار و دیپلماتیک دولتی مصونیت
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 در مناطق آزادو فعالیت سرمایه گذاری  مشوق های قانونیخالصه 
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 و ارزش افزوده معافیت  از پرداخت مالیات های مستقیم بر درآمد، دارایی

  صنعتی به انواع فعالیتهاي  –اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاري
اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ 

از پرداخت مالیات بر درآمد و  سال 20مدت برداري مندرج در مجوز به بهره
 دارایی موضوع قانون مالیات هاي مستقیم معاف خواهند بود.

 معاف از پرداخت ر داخل محدوده هر منطقه نقل و انتقال کاال )خرید و فروش( د
 است. مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات

  از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کاال و انجام خدمات در محدوده هر منطقه
 .داردمعافیت  خدمات

  ارائه خدمات پیمانکاري افراد غیر مقیم به افراد مقیم در هر منطقه با اخذ مجوز از
ه آزاد از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده ) به میزان خدمات صورت سازمان منطق

 گرفته ( معاف است.

  معاف از پرداخت مالیات بر صادرات کاال و خدمات از مناطق به خارج از کشور
 می باشد . ارزش افزوده کاال و خدمات

 ورود کاال و ارائه خدمات  به سرزمین اصلی مشمول قوانین و مقررات  مالیات بر 
 ارزش افزوده است.
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 گذاری خارجی در مناطق آزادمقررات سرمایهاز  

 هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتی  توانند در فعالیت ان خارجی میگذار سرمایه
 گذاري نمایند. سرمایه

 گذاران خارجی واصله در هر منطقه توسط سازمان همان درخواستهاي سرمایه
و مجوز سرمایه گذاري توسط سازمان  گیردمنطقه آزاد مورد بررسی قرار می

 شود.همان منطقه صادر می

 توانند از مزایاي قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد می
 سرمایه گذاري خارجی در جمهوري اسالمی ایران برخوردار باشند.

  در مناطق وجود  درصدي خارجی100امکان تاسیس شرکت ایرانی با مالکیت
 دارد.

 در مناطق وجود دارد. امکان تملک زمین توسط شرکت ثبت شده ایرانی 

 کند، بیمه نماید. در  اي را که به منطقه وارد می تواند سرمایه گذار می سرمایه
نامه صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه

گذار جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمهگذار شود، این جانشین سرمایه
 شود.شود، اما انتقال سرمایه محسوب نمیبه رسمیت شناخته می

 هاي اقتصادي  خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت
هاي خارجی همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاري این گونه  سرمایه
 ز است.ها از مناطق مجا سرمایه

 الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به  توانند سهام یا سهم گذاران می سرمایه
گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر  سرمایه

 شود. گذار اول می جانشین سرمایه

 گذار خارجی و طرف ایرانی براساس قراردادها و  موارد اختالف بین سرمایه
 هاي کتبی حل خواهد شد. توافق
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 صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد

  مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق ازاد و ویژه اقتصادي
و همچنین در محدوده جغرافیایی هر یک از  مناطق آزاد مشمول مقررات 

قانون چگونگی  صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد بوده در چارچوب
 اداره مناطق آزاد اجرا می شود.

  ترتیب ورود کاال به مناطق آزاد تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه
 شود. آزاد است که با کمترین تشریفات انجام می

 ،صادرات مجدد، ترانسشیپمنت و ترانزیت  ورود کاال به منظور نگهداري، توزیع
هاي مناطق آزاد براي مهلت هاي  شش سازمانخارجی در انبارهاي تحت پو

 معین ) تعیین شده توسط هر یک از سازمان هاي مناطق ( مجاز است.

  صدور کاالي ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور
اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر 

 باشد.د کشور تأمین شده باشد مجاز میمناطق آزا
  اعاده عین کاالي وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کاالي وارده از سایر

 نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه آزاد مجاز است. 

 صنعتی و ویژه  –تجاري  دواردات کاالهاي تولید یا پردازش شده در مناطق آزا
اقتصادي به داخل کشور، معادل درصد مجاز ورود کاال که توسط کمیسیون 
ارزش افزوده بر اساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته 

شود، بدون هر گونه محدودیتی مجاز به قیمت کل کاالي تولیدي تعیین می
یش اعتبار، مشمول شرط غیر است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشا

 مجاز و مجاز مشروط نیز نمی باشد.

  توضیح : مازاد بر سهم درصد مجاز ورود کاال مشمول ثبت سفارش براي مواد
 اولیه خارجی بکار رفته می باشد. 
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  حقوق ورودي قطعات و مواد اولیه خارجی )وارد شده از خارج کشور به منطقه( به

صنعتی و  –پردازش شده در مناطق آزاد تجاري  کار رفته در کاالهاي تولید یا
ویژه اقتصادي، هنگام ورود محصول نهایی به کشور پس از کسر معافیت حاصل 

محاسبه و  از ارزش افزوده)تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده(
 گردد.اعمال می

  آزاد توضیح : کمیسیون تعیین ارزش افزوده متشکل از نماینده هر یک از مناطق
یا ویژه اقتصادي، نماینده گمرک ایران، نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت و 

 نماینده دبیرخانه شوراي عالی مناطق می باشد. 
 هاي گمرکی  آالت خط تولید از پرداخت تعرفه معافیت تجهیزات و ماشین

 آالت دست اول و دست دوم( جهت ورود به مناطق آزاد. )ماشین

 خارجیان بدون ویزا اقامت، ورود و خروج

  اتباع خارجی براي ورود مستقیم به مناطق از  طریق مبادي ورودي و خروجی
 .مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت

  اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضاي سازمان
 متولی هر منطقه تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

  خارجی براي ورود به مناطق آزاد متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود اتباع
مستقیم به آنها مقدور نمی باشد، باید از نمایندگی هاي جمهوري اسالمی ایران 

 در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.

  مناطق آزاد به هاي صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی از طریق سازمان
 عمل 

 می آید.
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد

  می توان از خدمات، تخصص ها و مهارت واقع در منطقه آزاد در کارگاه هاي
  هاي متخصصان تبعه کشورهاي خارجی، استفاده کرد.

پروانه اشتغال براي اتباع خارجی به تشخیص و درخواست سازمانهاي مناطق آزاد   
 غال در منطقه صادر می شود. و توسط واحد کار و خدمات اشت

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

  در اداره ثبت شرکت و مالکیت هاي صنعتی و معنوي مناطق آزاد امکان ثبت
 % خارجی وجود دارد.100شرکت با مالکیت 

  هر شرکتی که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد
 شود.محسوب میشرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه 

  ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی در ادراه ثبت شرکت و مالکیت
 باشد.صنعتی و معنوي سازمانهاي مناطق آزاد امکان پذیر می

 مقررات بیمه

  عملیات بیمه و بیمه اتکائی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد
مه مرکزي ایران مجوز دریافت داشته انجام سازمان، طبق مقررات آئین نامه از بی

 می گردد.
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 نقل و انتقال زمین

 منطقه آزاد  موضوع قراردادهاي فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان
 باشد. قابل انتقال به غیر می

  در قراردادهاي واگذاري زمین مدت زمان الزم براي شروع و احداث ساختمان
عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می شود و در صورت تعیین می

 تواند قرارداد مذکور را فسخ نماید.

  در مواردي که انجام بوده و اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی مجاز 
گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام  سرمایه

  .باشدسازمان می گذاري و به تشخیصشرکت متناسب با طرح سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 مقررات پولی ، بانکی 

  بانک ها و مؤسسات می توانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی
 و خارجی در منطقه به ثبت برسند.

  تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در
منطقه موکول به پیشنهاد سازمان منطقه، موافقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزي و ثبت شرکت در اداره ثبت 

 شرکتهاي سازمان منطقه است. 

 و مؤسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت  تأسیس دفاتر نمایندگی بانک ها
اخذ تأییدیه بانک مرکزي و شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه  نطقه آزادمسازمان 

 در مورد مسؤول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است.

  درصد متعلق به اتباع خارجی یا  100سرمایه بانک ها و مؤسسات می تواند تا
 این دو باشد.ایرانی و یا ترکیبی از 

  واحدهاي بانکی در منطقه می توانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداري برون
مرزي اشتغال ورزند. واحدهاي بانکی برون مرزي از انجام عملیات و معامالت به 
ریال ایران ممنوع هستند و باید معامالت و عملیات خود را منحصراً با پول هاي 

 خارجی انجام دهند.

 یا مؤسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با  تأسیس بانک
 سهام با نام طبق مقررات مندرج در قانون تجارت مجاز است.

  تأسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان، موافقت دبیرخانه و صدور
 مجوز بانک مرکزي است.
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 1404نقشه راه کالن مناطق آزاد کشور در افق ایران 

 

 کشور یصنعت-یمناطق آزاد تجار تیمأمور
   يساالر وانیفارغ از  د کپارچه،یکار آمد و  تیریبا مد  زیمتما  ییها طیمح جادیا

و سود   هیورود  و خروج سرما ي،  برخوردار ازآزاد یاصل نیمعمول سرزم يها
  يتهایو معاف  یمال ياشتغال، مشوقها  ی،مقررات اختصاص ياقتصاد يتهایفعال
   یصادرات و واردات   گمرک یمل  مقرراتاز یمستثن یخارج ي، مبادالت تجار یاتیمال

به اهداف   یابیبه منظور دست یاتباع خارج يورود  برا  دیرواد افتیدر از  ازین یو  ب
 .باشد یکشور م یصنعت- يمناطق آزاد تجار  یاصل تیشده ، مامور میکالن  ترس

 

 چشم انداز  
 ها و  تیبا توجه به قابل رانیا یاسالم يجمهور یصنعت-يآزاد تجار مناطق

 يو اجرا  نیتدو هیو در سا یو فرهنگ یاجتماع ،يگسترده اقتصاد يها تیظرف
 :1404موثر، درافق   يو راهبر تیو هدا يتوسعه ا  يمطلوب       برنامه ها

و قفقاز   انهیم يایو آس یجنوب غرب يای، آسانهیدر منطقه خاورم شرویآزاد پ مناطق
و  ی، آسان، رقابتکسب و کار شفاف طیروزآمد، مح يرساختهایخواهند بود که از ز

 تیو تقو  یبرخوردار بوده  و در توسعه اقتصاد مل يگذار هیسرما يجذاب برا
 یم  فایا ينقش موثر یالملل نیو ب يامنطقه  يبا اقتصادها يراهبرد يوندهایپ

 یو فرهنگ  یاجتماع ،يمناطق کشور در توسعه اقتصاد ریسا  ي الگو و ندینما
 .خواهند بود
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 کشور یصنعت-یدر مناطق آزاد تجار میمورد تکر یارزشها
در  میارزش مورد تکر نیمهمتر نفعانیو صداقت با مردم و ذ ییراستگو :ییراستگو

 هیسرما تیتقو يها هیپا نیاز مهمتر یو اجتماع يارتباطات فرد مناطق بوده و در
  .شود یمحسوب م یاجتماع
 تیتوجه به  کرامت مردم و رعا :نفعانیذ یمند تیو رضا یشهروند حقوق

و   يگذاران،فعاالن اقتصاد هیسرما نفعان،یذ يمند تیو جلب رضا يحقوق شهروند
 .باشد یم يجد تیمناطق واجد ارزش و اهم ریهمکاران  در نظام تدب

المال و حقوق  تی، ب ی، سازمان یاز منابع مل یو نگاهبان يامانت دار :یدار امانت
همه  انیگردد که در م یمحسوب م ینیادیبن ياز ارزش ها یکیمردم در مناطق آزاد 

 .شود یضرورت محسوب م کیآن  تیآحاد تقو
 هیسرما يو ارتقا یجلب اعتماد عموم  یبه عهد را ضامن اصل يوفا به عهد: یوفا

 ران،یمد  انیدر م ارزش را  نیا میکن یو تالش م میدان یدر مناطق م یاجتماع
 .میساز نهینهاد نفعانیکارکنان و  همه ذ

 ينظم و انضباط و برقرار یو مقررات را ضامن اصل نیقوان تیرعا:یمند قانون
واجد ارزش  فیتکل کیدر همه امور مناطق به عنوان   يعدالت دانسته و قانون مند

 .باشد یم
در   يمحور يها هیعناصر ارزشمند و پا يو نوآور تیخالق :یو نوآور تیخالق

 اطقبوده و خالقان و نوآوران در من یو اجتماع یسازمان ،يرشد و توسعه فرد ندیفرا
 .مستمر خواهندبود تیو حما میمورد تکر

و  ی، انسجام درون یکپارچگی :یستمیس کردی، انسجام  و رویکپارچگی
رشد و توسعه متوازن  مهم يادهایبن در سازمانها و جوامع به عنوان یستمیس کردیرو

 .باشند یم يتوجه و اهتمام جدمورد  در مناطق داریو پا
کشور به  داریبقا و توسعه پا دیترد یب :ستیز طیو محافظت از مح انتیص
 نیمان استوار است، از ا نیسرزم یعیو منابع طب ستیز طیو محافظت از مح انتیص

 يریاز منابع با بهره گ نهیاستفاده به ،یطیمح ستیاستانداردها و ضوابط ز تیرو رعا
از مناطق  يبرخوردار يبرا يدر مصرف انرژ یینو و حداکثر صرفه جو يها ياز فناور

 ،يفرد يتهایهستند که در همه فعال یمهم يارزشها ستیز طیپاک و دوستدار مح
 د.مام خواهند بوو اهتدر مناطق مورد توجه  یو اجتماع یسازمان
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 کشور یصنعت-یمناطق آزاد تجار یاهداف راهبرد
 به اهداف  یابیو دست يمقاومت اقتصاد يها و بهبود شاخص ایرشد پو نیکمک به تأم

  کشور ساله ستیانداز ب سند چشم
 نیو ب يمنطقه ا  يکشور با اقتصادها ياقتصاد يها وندیپ یکمک به تنوع بخش 

  گانیمنطقه  و همسا يبا کشورها  ژهیبه و یالملل
 یفرهنگ يو توانمند ساز يمنطقه ا یو آبادانعمران  عیکمک به توسعه و تسر، 

 یجوامع محل يو اقتصاد یاجتماع

 راهبردها 
مقاومت  یها و بهبود شاخص ایرشد پو نیاول : کمک  به تأم یهدف راهبرد

 کشور ساله ستیانداز ب به اهداف سند چشم یابیو دست یاقتصاد

 :راهبردها
 يتهایو مز يمحور يدر کسب و کارها کاال و خدمات دیتول لیگسترش و تسه-

  یو خارج یداخل  يگذار هیمناطق و  جلب و جذب سرما ینسب
 یاي و جهان و حضور فعال در بازارهاي منطقه سترش صادرات کاال و خدماتگ-
 تیو تقو کشور يمختلف اقتصاد يبه بخشها شرفتهیپ يها يکمک به انتقال فناور-

  انیاقتصاد دانش بن
 کشور يو راهبرد  يضرور يو کاالها ازهاین نیدر تأم عیو تسر لیتسه-
پول و  يتوسعه بازارها قیاز خارج از طر یمنابع مال نیو کمک به تام لیتسه-

 در مناطق هیسرما
و  يریشگیپ،  تیشفاف يارتقا قیحاکم بر مناطق از طرکسب و کار  طیبهبود مح-

و مقررات  ندهایفرا و بهبود ياصالح، ساده ساز ،يو اقتصاد ی،ماليمقابله با فساد ادار
  پنجره واحد تیو تقومناطق  يسازمانها  یخدمات عموم يو ارتقا

 ها،  تیمناطق )سا يمحور يمربوط به کسب و کارها يرساختهایتوسعه ز-
 حمل و نقل و ارتباطات( ،ییربنایها، امور ز یدسترس
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در سطوح  يکاریمولد و کمک به کاهش ب و ایجاد اشتغال یانسان هیسرما تیتقو-
 یو مل يمنطقه ا

 
کشور با  یاقتصاد یها وندیپ یدوم : کمک به تنوع بخش یهدف راهبرد

منطقه  و  یبا کشورها  ژهیبه و یالملل نیو ب یمنطقه ا  یاقتصادها

 گانیهمسا

   :راهبردها
 تیبازارها و منابع مز يو تقاضاها ازهایمتناسب با ن يگذار هیسرما يفرصتها فیتعر-

ارزش و  رهیکاال و خدمات در چرخه و زنج دیتول يبرا هیمنطقه و همسا يدار کشورها
  يمنطقه ا دیتول رهیزنج

   در مناطق تیفعال يبرا يو منطقه ا یالملل نیگذاران ب هیجلب و جذب سرما-
 منطقه و يو کشورها یجهان يو خدمات به بازارها صادرات کاال قیو تشو لیتسه-

  هیهمسا
و  یابیبازار  يبرا هیمنطقه و همسا يدر کشورها يمشارکت با فعاالن اقتصاد-

 منطقه آزاد  يبازارساز
 ژهیبه و یو سفر  آسان اتباع خارج دیبازد ت،یفراهم آوردن بستر حضور ، فعال-

 مناطق هیمنطقه و همسا يکشورها
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

منطقه   یعمران  و آبادان عیسوم : کمک به  توسعه  و تسر یهدف راهبرد

 یجوامع محل یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ یو توانمند ساز یا

 :راهبردها
 و جامع يراهبرد يتوسعه مناطق در چارچوب طرح ها -
  )آب ، برق، گاز و...( مناطق ییربنایتوسعه  هدفمند امورز -
، یمل يبا شبکه ها ییحمل و نقل  مناطق  در هم افزا يرساختهایز  توسعه هدفمند-

  یالملل نیو ب يمنطقه ا
  مناطق  یو اطالعات یارتباط يرساختهایتوسعه هدفمند ز -
کارآمد  در سطوح مختلف      یمهارت - ي،حرفه ا یفن   یتوسعه مراکز آموزش-

 مناطق يمحور يکسب و کارها يو تقاضا ازهایبر ن یمبتن
و فعاالن  یجامعه محل ازیمتناسب با ن  یو درمان یتوسعه مراکز خدمات بهداشت -

 از مناطق دکنندگانیو بازد ياقتصاد
جوامع  يو اقتصاد ی، اجتماع یفرهنگ يو استعدادها تهای، قابل تهایتوسعه ظرف - 

 ارزش دیآن ها در جهت تول یو سامانده  یمحل
جوامع    یو اجتماع  یفرهنگ يارتقا يهوشمند برا يبرنامه ها يو اجرا یطراح - 

  در توسعه منطقه شانیا يو  جلب مشارکت حداکثر  یمحل
 جادیا عیماهر در کسب و کارها و صنا  یکار محل يرویاشتغال ن قیو تشو بیترغ -

  شده در مناطق
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 کسب و کار مناطق آزاد: یاصل یمحورها
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  در مناطق آزاد یفرآیند سرمایه گذار

ئه درخواست کتبی توسط سرمایه گذار ارا

دریافت درخواست کتبی، ارائه فرم هاي 
طرح هاي کسب و کار سرمایه گذاري

ه گذاري توسط سرمایه  تکمیل فرم هاي سرمای
ئه طرح کسب و کار و مستندات)گذار ارا

نجام طرح  ( توان فنی و مالی متناسب براي ا

بررسی طرح توسط مدیریت سرمایه گذاري

تایید 

پیشنهاد جانمایی توسط معاونت 
نی و زیر بنایی عمرا

بله

پایان

ن اصالح  آیا امکا
وجود دارد

خیر

اصالح طرح توسط 
سرمایه گذار

بله

موافقت سرمایه گذار با محل 
جانمایی شده

طرح موصوع در کمیسیون امور اقتصادي 
و ارزشیابی زمین و قیمت گذاري

عقد قرارداد با سرمایه گذارابالغیه مصوبه
موافقت 

سرمایه گذار

تحویل زمین به سرمایه گذاري 

پایان

مخالفت 
سرمایه گذار
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 منطقه آزاد کیشفرصت های سرمایه گذاری در 

www.kish.ir 
info@kish.ir 

 مرکزی دفتر

 كيش آزاد منطقه سازمان ساختمان - سنایی خيابان - كيش جزیره:  آدرس

 (۰۷۶۴) ۴۴۲۲۱۴۱ - ۴۲:  تلفن

 ۰۷۶۴ ـ ۴۴۲5۷۶۰: فکس

 تهران دفتر

 ،۴5 پالک ، كيش خيابان نبش ، كودک جهان راه چهار از بعد - آفریقا راه بزرگ: آدرس

 كيش آزاد منطقه سازمان ساختمان

 ۰۲۱-٨٨۲۰۹5٣۶-۹: تلفن

 ۰۲۱-٨٨۷۹۷۴٨۲: فکس

http://www.kish.ir/
http://www.kish.ir/
mailto:info@kish.ir


 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 34

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

از قانون  يانقالب با برخوردار يبا مصوبه شورا 1359از سال  شیک رهیاگرچه جز
 یمجاز، به نوع یمصرف يواردات کاالها یاز عوارض گمرک یجنوب ریجزا تیمعاف

هکتار  9.150به مساحت  رهیجز نیشده بود، اما ا اتی( آزاد از مالرهیبندر)جز کی
از  یاسالم يتوسط مجلس شورا آزاداداره مناطق  یقانون چگونگ بیهمزمان با تصو

 خیبه عنوان منطقه آزاد کار خود را آغاز کرد و متعاقبا در تار 7/6/1372 خیتار
فارور بزرگ و فارور  ،یهندوراب ریجزا یاسالم يمجلس شورا بیبا تصو زین 28/9/89

به  شی. در حال حاضر منطقه آزاد کدیمنطقه الحاق گرد نیبه محدوده ا زیکوچک ن
 يرساختهایاز ز يکشور با برخوردار ریجزا انیدر م يکانون گردشگر نیعنوان مهمتر

در حال توسعه تا  یالملل نیفرودگاه ب ژهیبو ییایو در ییمناسب حمل و نقل هوا
 انهیپا يمسافر و بندر در حال توسعه و دارا رشیاعزام و پذ ينفر ونیلیم 8 تیظرف

و  يروزآمد گردشگر یخدمات -یالتیوتسه یهتلها، مراکز اقامت ،يمدرن مسافر
 يرساختهایز يآماده ساز ،ییایدر يها و محصوالت ارزشمند گردشگر تیجذاب

آن به  لیتبد يبرا یهندوراب رهیاز جمله فرودگاه و بندر در جز ستیز طیسازگار با مح
 ینفت يو سکوها نیادیاز م کیآرامش و سالمت، فاصله نزد يگردشگر رهیجز

و استقرار دفاتر  یزاتیتجه یبانیپشت يتهایظرف ک،یو لجست یبانیبه پشت ازمندین
 200از شیبا ب ایدر يو حفار ینفت فراساحل عیو صنا ینفت يشرکت ها يمرکز

 يمعتبر برا يالملل دانشگاه ها نیب ياستقرار واحدها ،يشرکت خدمات حفار
 از یبرخ تیفعال ،یلیتکم التیتحص انیاز متقاض یاز خروج ازکشور بخش يریجلوگ
شکل  يفراهم شده قابل توسعه برا يرساختهایبرتر، ز يو با فناور انیدانش بن عیصنا

از مقاصد  یکیخود به  لیتبد یدر پ ،یمال يو منطقه ا یالملل نیب يبازارها يریگ
 باشد. یدر منطقه م یفراساحل عیصنا گاهیتجارت و پا ،يگردشگر یاصل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 

 
  

 

انرژی حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 احداث مراهه به جزیره جنوب در نخلستان توزیع فوق پست احداث: پروژهعنوان 

 میرمهنا و صدف هاي پست به رینگولت  132 کابل

 جزیره شرقی جنوب و جنوب غربی، شمال مناطق: جانمایی پروژه

 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 دیگر به متوسط فشار هاي شبکه با زیاد حد در انرژي انتقال امکان عدم به توجه با
  ایجاد به منجر گرفته صورت محاسبات و مطالعات جزیره، در نیروگاه از دورتر نقاط
 کیش جزیره در دستگاه چهار تعداد به GIS 20/132 هاي پست احداث و شبکه 132
 در آن 132 کابلی هاي شبکه و ها پست از دستگاه سه حاضر حال در که. است شده
 با رینگ شبکه و( نخلستان) چهارم پست احداث نزدیک آینده در و  بوده  اجرا حال

 .گیرد قرار کار دستور در بایست می میرمهنا و صدف GIS هاي پست

 

 پروژه وضعیت 

 برق صنعت توسعه مشاور مهندسین: طرح مشاور نام

 : فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت
 احجام و متره ریز محاسبات و مطالعه انجام حال در
  100*100 نخلستان پست عرصه مساحت 

 2500: زیربنا مساحت
  سال دو: ساخت دوره 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 12 بندرگاه تا طرح فاصله

  کیلومتر 5/4 فرودگاه تا طرح فاصله

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 400 حدود: پروژه هزینه برآورد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

  گرزه -کیش زیردریایی کابل احداث: عنوان پروژه

 گرزه سمت به تجاري بندر مجاور: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 بخش در باال اهمیت با هاي پروژه جزو گرزه -کیش زیردریایی کابل احداث پروژه
 متوجه را بیشتري تضامین کیش، در برق اهمیت واسطه به که بوده جزیره زیربنایی
 .داشت خواهد جزیره در شده انجام هاي گذاري سرمایه

 فنی مشخصات با باال تکنولوژي با کابل رشته دو احداث با پروژه نای

 mm500*3+core24*2(Power Opeg) ولت کیلو 145 ولتاژ سطح با  بصورت  و 
 و متصل کشور برق سراسري شبکه به اصلی سرزمین سمت در و احداث دریا کف در
 شبکه و کیش بین انرژي تبادل وظیفه و شده وصل کرانه GIS پست به کیش در

 .دارد را اصلی
 -:ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 
 مشایز مشاور مهندسین: طرح مشاور نام

 حال در کیش داخل GIS هاي پست: فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت
 .باشد می احداث

  .باشد میبین کیش و گرزه  کیلومتر 21 کابل مسیر طول:  عرصه مساحت
 کابل و مخصوص هاي کشتی با حمل کابل، ساخت)  ماه 15 حدود: ساخت دوره

 خاص( تجهیزات با کشی
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 41

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه وضعیت: 

 دارد(PFS)سنجی امکان پیش مطالعات
   دارد  (FS)سنجی امکان مطالعات

 وجود پروژهجانمایی  اصلی در دسترسی به زیر ساخت هاي آب، برق،مخابرات، راه
 دارد

 .باشد می کیلومتر 21 گرزه سمت به دریا در و شده آغاز تجاري بندر از طرح
 .کیلومتر 5/3 فرودگاه تا طرح فاصله

 برق شبکه  براي  بیشتر امنیت ایجاد ضمن گرزه، -کیش زیردریایی کابل احداث با
 آن( تبادل) برق فروش و خرید امکان ،(سراسري برق شبکه به اتصال بواسطه) جزیره

 .شد خواهد فراهم ایران برق بازار با جزیره داخل هاي نیروگاه از
 

 وضعیت مالی پروژه 

 ریال میلیارد 000/3 تا 000/2 حدود: پروژه هزینه برآورد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

خدمات و تجارت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

  گردشگري بازارچه :عنوان پروژه

 قدیم سفین محله :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
 پتانسیل به توجه با .کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه
 طبیعی ، تاریخی لحاظ به بافت محیطی و کالبدي هاي جذابیت نیز و فرهنگی هاي

 بومی بافت در مدرن خرید مرکز ایجاد منظور به گردشگري بازارچه طرح  فرهنگی، و
 تاکید با  و زیربنا مربع متر 4000 حدود با تجاري مجموعه این. قراردارد کار دستور در

 امروزي معماري با فضایی در خرید امکان بومی کالبدي – فرهنگی هاي مولفه بر
 .نماید می فراهم گردشگران براي را بافت تاریخی ارزشهاي بر منطبق

 

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 طراحی  مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت

 مترمربع 4000: زیربنا مساحت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 است نپذیرفته صورت سنجی امکان مطالعات

 جانمایی پروژه در برق توزیع فاضالب و شبکه رسانی، شبکه آب شبکه هاي زیرساخت
 است موجود

  پروژهاطالعات عمومی 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

    احداث  طرح نوع
 طرح تهیه جهت بودجه شامل تخصیص طرح براي شده گرفته نظر در هاي مشوق

 معماري

 پروژه می باشد نیاز مورد زمین تخصیص و مکانیابی
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 سرپوشیده و باز رو بازي شهر: عنوان پروژه

 شهر پارک مجاور: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 هوایی ترن یک و سرپوشیده و باز رو شهربازي یک احداث مورد در پروژه این 
 و سرگرمی براي فضایی ایجاد جهت المللی، بین استانداردهاي حد در انگیز هیجان
  نوع 18 شامل روباز بخش. باشد می جذاب محیطی در سنی هاي رده همه تفریح
 اسکیت وحشت، حلقه پرنده، تاب فیریزبی، ،(ورتکس) گرداب نظیر مهیج  بازي

 و بزرگساالن براي آبشار؛ و صبا کشتی برقی، ماشین یوفو، سفینه، رنجر، فضایی،
 و( آب استخر دور) دراگون رالی، قطار، صبا، کشتی برقی، ماشین پرنده، صندلی
 مساحت به زمینی بازي، شهر سایت در بخش این براي. است کودکان براي سفینه؛

 ها ساختمان به آن از مربع متر 4080 که است شده گرفته نظر در مربع متر 20000
 شامل سرپوشیده بخش. دارد تعلق محوطه و سبز فضاي به مابقی و داشته اختصاص

 هاي بازي دنیاي بولینگ، ماجراجویانه، و مهیج مکانیکی و الکترونیکی هاي بازي انواع
 بازي هاي دستگاه اي، جایزه بازي هاي دستگاه ویدیویی، بازي هاي دستگاه اي، رایانه
 کافی رستوران، چندبعدي، سینماهاي گلف، مینی میزي، بازي هاي دستگاه گانه، بچه

 متر 15000 مساحت به زمینی بازي، شهر در بخش این براي. است فود فست و شاپ
 اختصاص ها ساختمان به آن از مربع متر 11000 که است شده گرفته نظر در مربع

 هیجان هوایی ترن یک احداث. دارد تعلق محوطه و سبز فضاي به مابقی و داشته
 که باشد می طرح این هايبخش از دیگر یکی دنیا روز استانداردهاي با مطابق انگیز
 60 ارتفاع حداکثر متر، 2000 مسیر تقریبی طول. بود خواهد فوالدي اي سازه داراي
 داراي و بوده دقیقه 3:30 مسیر طی تقریبی زمان ساعت، بر کیلومتر 150 سرعت متر،

 این براي. بود خواهد نفر 960 ساعت هر در و نفر 32 ظرفیت با کدام هر ترن، 3
 گرفته نظر در مربع متر 10000 مساحت به زمینی جزیره، بازي شهر سایت در بخش
 فضاي به مابقی و داشته اختصاص ترن فضاي به آن از مربع متر 5000 که است شده
 .دارد تعلق محوطه و سبز
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
            مترمربع 45000: عرصه نفر            مساحت میلیون 5/1: ساالنه ظرفیت

 ساله 4: ساخت مترمربع            دوره 20080: زیربنا مساحت

 اطالعات عمومی پروژه 

 :ها زیرساخت به دسترسی

وجود دارد  جانمایی پروژه نیاز آب، برق، مخابرات، راه اصلی در مورد زیرساخت
 کیلومتر دسترسی وجود دارد 4کیلومتر و بندر 5فرودگاه

 : گذاري سرمایه نحوه

 زمین اجاره -  زمین قطعی خرید -  مشارکت
 

 وضعیت مالی پروژه 
 ریال میلیارد 2025:     ثابت سرمایه برآورد

 ریال میلیارد 25: گردش در سرمایه برآورد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

   اقامتی مهمانسراي:  عنوان پروژه

 قدیم سفین محله:   جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
 پتانسیل به توجه با.   کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه
 طبیعی ، تاریخی لحاظ به بافت محیطی و کالبدي هاي جذابیت نیز و فرهنگی هاي

 در بومی بافت در اقامتی مرکز ایجاد منظور به اقامتی مهمانسراي طرح  فرهنگی، و
 بر تاکید با  و زیربنا مربع متر 1800 حدود با اقامتی مجموعه این. قراردارد کار دستور

 امروزي معماري با فضایی در اقامت امکان بومی کالبدي – فرهنگی هاي مولفه
 . نماید می فراهم گردشگران براي را بافت تاریخی ارزشهاي بر منطبق
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 طراحی مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت
 مترمربع 1800: زیربنا مساحت

 باشد می موجود جانمایی پروژه شبکه فاضالب درو  رسانی آب شبکه هاي زیرساخت

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

  احداث   طرح نوع

معماري  طرح تهیه جهت بودجه تخصیص طرح براي شده گرفته نظر در هاي مشوق
 باشد پروژه می نیاز مورد زمین تخصیص و و مکانیابی

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 36: پروژه هزینه برآورد



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 50

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

  دریایی رستوران و فرهنگی مجموعه: عنوان پروژه

 قدیم سفین محله:      جانمایی  پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
   .کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه

 به بافت محیطی و کالبدي هاي جذابیت نیز و فرهنگی هاي پتانسیل به توجه با 
 به دریایی رستوران و فرهنگی مجموعه طرح  فرهنگی، و طبیعی ، تاریخی لحاظ
 خدمات ارائه امکان همچنین و بومی بافت در مدرن فرهنگی مرکز ایجاد منظور

 مجموعه این. قراردارد کار دستور در گردشگران به سفین بافت مجموعه در پذیرایی
 هاي مولفه بر تاکید با  و زیربنا مربع متر 2700 حدود با  گردشگري -فرهنگی

 منطبق امروزي معماري با فضایی در خدمات ارائه امکان بومی کالبدي – فرهنگی
 .نماید می فراهم گردشگران براي را بافت تاریخی ارزشهاي بر

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 طراحی مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت

 مترمربع 2700: زیربنا مساحت
جانمایی  در رسانی، شبکه فاضالب  و شبکه توزیع برق آب شبکه هاي زیرساخت

 باشد می موجود پروژه

 



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 51

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله
 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

  احداث                 طرح نوع
 زمین تخصیص و معماري و مکانیابی طرح تهیه جهت بودجه تخصیص هاي مشوق

 است شده گرفته نظر در طرح براي پروژه نیاز مورد

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 54: پروژه هزینه برآورد

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 52

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

  اقامتی - گردشگري دهکده:  عنوان پروژه

 قدیم سفین محله:  جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی -کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
   .کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه

 به بافت محیطی و کالبدي هاي جذابیت نیز و فرهنگی هاي پتانسیل به توجه با 
 ایجاد منظور به اقامتی-گردشگري دهکده طرح  فرهنگی، و طبیعی ، تاریخی لحاظ

 با اقامتی مجموعه این. قراردارد کار دستور در بومی هاي ویژگی با اقامتی فضاي
 با  و پشتیبان فضاي مربع متر 5000 همچنین و اقامتی زیربنا مربع متر 2000 حدود

 در گردشگري دهکده در اقامت امکان بومی کالبدي – فرهنگی هاي مولفه بر تاکید
 تاریخی ارزشهاي بر منطبق معماري، روز هاي استاندارد با و بومی معماري با فضایی

 .نماید می فراهم گردشگران براي را بافت

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 طراحی مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت

 مترمربع 2000: زیربنا مساحت مترمربع 5000:  عرصه مساحت
 باشد می موجود جانمایی پروژه و شبکه فاضالب در رسانی آب شبکه هاي زیرساخت

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 53

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

    احداث    طرح نوع

 نیاز مورد زمین تخصیص و معماري و مکانیابی طرح تهیه جهت بودجه تخصیص
 پروژه به عنوان مشوق هاي پروژه در نظر گرفته شده است.

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 78: پروژه هزینه برآورد
 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 54

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 تجاري هاي غرفه و سنتی چایخانه:    عنوان پروژه

 قدیم سفین محله:  جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
  همه

   .کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه

 به بافت محیطی و کالبدي هاي جذابیت نیز و فرهنگی هاي پتانسیل به توجه با
 به تجاري هاي غرفه و سنتی چایخانه طرح  فرهنگی، و طبیعی ، تاریخی لحاظ
 این. قراردارد کار دستور در بومی هاي ویژگی با گردشگري فضاي ایجاد منظور

  و پشتیبان فضاي مربع متر 500 همچنین و زیربنا مربع متر 350 حدود با مجموعه

 از را گردشگران استفاده امکان بومی کالبدي – فرهنگی هاي مولفه بر تاکید با
 تاریخی ارزشهاي بر منطبق معماري، روز هاي استاندارد با و بومی معماري با فضایی

  .نماید می فراهم بافت

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 مناقصه برگزاري مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت

 مترمربع 350: زیربنا مساحت مترمربع 500:  عرصه مساحت
جانمایی  در رسانی، شبکه فاضالب  و شبکه توزیع برق آب شبکه هاي زیرساخت

 باشد. می موجود پروژه



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 55

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 56

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  پروژهاطالعات عمومی 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

    احداث طرح نوع

 نیاز مورد زمین تخصیص و معماري و مکانیابی طرح تهیه جهت بودجه تخصیص
 پروژه از مشوق هاي در نظر گرفته شده براي طر ح می باشد.

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 11: پروژه هزینه برآورد
 

 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 57

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

  ماهیگیري-تفریحی اسکله و تفریحی-ورزشی مجموعه :عنوان پروژه

 قدیم سفین محله  :جانمایی  پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
 .  کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه

 به بافت محیطی و کالبدي هاي جذابیت نیز و فرهنگی هاي پتانسیل به توجه با 
 اسکله و تفریحی-ورزشی مجموعه طرح  فرهنگی، و طبیعی ، تاریخی لحاظ

 ویژگی با متناسب گردشگري -تفریحی فضاي ایجاد منظور به ماهیگیري -تفریحی
 اسکله همراه به ورزشی مجموعه این. قراردارد کار دستور در بافت بومی هاي

 با  و باز فضاي مربع متر 4500 همچنین و زیربنا مربع متر 2000 حدود با ماهیگیري

 می فراهم را گردشگر جذب امکان بومی کالبدي – فرهنگی هاي مولفه بر تاکید
 . نماید

 

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 طراحی مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت
 مترمربع 2000: زیربنا مساحت مترمربع 4500:  عرصه مساحت

 باشد می موجود جانمایی پروژه و شبکه فاضالب در رسانی آب شبکه هاي زیرساخت
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 58

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

    احداث  :   طرح نوع

 نیاز مورد زمین تخصیص و و مکانیابیمعماري  طرح تهیه جهت بودجه تخصیص
 می باشد. طرح براي شده گرفته نظر در هاي مشوق پروژه از

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 84: پروژه هزینه برآورد

 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 59

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

  هنر باغ: عنوان پروژه

 قدیم سفین محله:      جانمایی  پروژه

 فنی:تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات 

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
 .  کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه

 به بافت محیطی و کالبدي هاي نیزجذابیت و فرهنگی هاي پتانسیل به توجه با 
 جاذب فضاي ایجاد منظور به هنر باغ  طرح  فرهنگی، و طبیعی ، تاریخی لحاظ

 هنرمندان بومی، هنرمندان هنري هاي توانایی از استفاده امکان از استفاده با گردشگر
 در بافت بومی هاي ویژگی با متناسب توانمند، هنرمندان سایر یا و بافت در ساکن
 زیربنا مربع متر 1000 حدود با گردشگري - هنري مجموعه این. قراردارد کار دستور

 کالبدي – فرهنگی هاي مولفه بر تاکید با  و باز فضاي مربع متر 10000 همچنین و
 .  نماید می فراهم را گردشگر جذب امکان بومی

 

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 طراحی مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت

 مترمربع 1000: زیربنا مساحت مترمربع 10000:  عرصه مساحت
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 60

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله
    احداث  طرح: نوع

 نیاز مورد زمین تخصیص و معماري و  مکانیابی طرح تهیه جهت بودجه تخصیص
 می باشد. طرح براي شده گرفته نظر در هاي پروژه به عنوان مشوق

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 70: پروژه هزینه برآورد
 

 

  
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 61

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

  قدیم سفین گردشگري مسیر: عنوان پروژه

 قدیم سفین محله:  جانمایی  پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که سالیان این طی مالحظه قابل مداخالت و تغییرات تمام رغم علی قدیم، سفین
 هنوز نموده، وارد آن محیطی-کالبدي هویت و اصالت بر نامطلوب و جدي تأثیرات
 و معماري کالبد ساخت در را ایران جنوب فرهنگی میراث از ارزشمند هایی بازمانده
 همین از و کرده حفظ خود در جزیره این مختص هاي ویژگی با روستایی محیط
. است آن به رفته دست از هویتی هاي ویژگی نسبی بازگرداندن توجه مستوجب حیث
 کالبدي هاي ویژگی بومی، فرهنگی هاي پتانسیل از محدوده این مندي بهره

 تولید و مجدد ي توسعه بافت، این فرد به منحصر طبیعی محیط همچنین و معماري
   .کند می پذیر امکان ها پتانسیل این مبناي بر آنرا ي جانبه همه

 به بافت محیطی و کالبدي هاي نیزجذابیت و فرهنگی هاي پتانسیل به توجه با 
 کالبدي و اي برنامه ساماندهی از فراتر ، طرح این فرهنگی و طبیعی ، تاریخی لحاظ

 خدمات و محیطی ، رفاهی شرایط بینی پیش با تا دارد سعی ؛ بافت موجود ساختار
 اجتماعی و فرهنگی ، معیشتی - زیستی سطح ارتقاء ، گردشگري توسعه براي الزم
 معابر ترافیکی ساماندهی ضمن منظور همین به. نماید تضمین طریق این از را بافت
 عنوان به غربی-شرقی راستاي در بافت انتهاي تا ابتدا از مسیري ، موجود سواره
 جانبه همه ساماندهی جهت طرح در گردشگري مسیر قالب در بافت فقرات ستون
 سازمان خود حول نیز را گردشگران نیاز مورد خدمات مجموعه که شده بینی پیش

  .داد خواهد

 پروژه وضعیت 

 تعاون و طرح مشاور مهندسین:  طرح مشاور نام

 مناقصه برگزاري مرحله در:   فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت
   مترمربع 5400:  عرصه مساحت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر 6  بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر 7  فرودگاه تا طرح فاصله

 . احداث  : طرح نوع

 در نوسازي داوطلب واحدهاي و سازي جداره براي طرح تهیه جهت بودجه تخصیص
 می باشد. طرح براي شده گرفته نظر در هاي گردشگري از مشوق مسیر

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 250: پروژه هزینه برآورد
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 جنوب فاضالب خانه تصفیه:  عنوان پروژه

 کیش جزیره جنوب: جانمایی  پروژه

 تبیین اجمالی مشخصات فنی: تشریح موضوع پروژه و

 پیش جزیره براي فاضالب خانه تصفیه دو جزیره، فاضالب و آب جامع طرح برابر
  در دیگري و جزیره شمال در ها¬خانه تصفیه از یکی موقعیت. است گردیده بینی

 پذیرفته انجام مشاور توسط که صفر فاز مطالعات با مطابق. باشد می جزیره جنوب
 ،1405 سال طرح افق در مذکور خانه تصفیه براي شده گرفته نظر در ظرفیت. است

 .باشد می نفر 000/60 جمعیت براي و روز در مترمکعب 15000
 روز در مترمکعب 5000 فاز هر در: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 آبران مشاور مهندسین شرکت: طرح مشاور نام

 توسط دو و یک فاز طراحی مرحله در: فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت
 .باشد می مشاور

  35000: عرصه مساحت
 مربع متر 14000: زیربنا مساحت

 (اول فاز) سال 3: ساخت دوره
  پذیرفته است. صورت سنجی امکان مطالعات
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .کیلومتر15 بندرگاه تا طرح فاصله

 .کیلومتر10 فرودگاه تا طرح فاصله

  شده گرفته نظر در هاي شمال مشوق فاضالب خانه تصفیه از برداري بهره امکان

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیارد 400: پروژه هزینه برآورد
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 بین فرودگاه...  و پارکینگ و محوطه معابر دسترسی، هاي جاده: عنوان پروژه

 کیش المللی

 کیش المللی بین فرودگاه: جانمایی پروژه

 پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:تشریح موضوع 

 دسترسی جاده اجراي -1

 پارکینگ و محوطه معابر -2

 مربوطه تجهیزات همراه به داخلی برق هاي پست -3

 آب مخازن احداث -4

 پروژه وضعیت 

 آتک: طرح مشاور نام

 مناقصه برگزاري آماده: فیزیکی پیشرفت – پروژه موجود وضعیت

 ماه 18: ساخت دوره

 است پذیرفته صورت سنجی امکان مطالعات

 اطالعات عمومی پروژه 

 کیلومتر 6 بندرگاه تا طرح فاصله
  فرودگاه مجاوز فرودگاه تا طرح فاصله

    تکمیل و توسعه  و   احداث :  طرح نوع

 پروژه مالی وضعیت 

 571/137/418/353: پروژه هزینه برآورد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  

 

جزیره هندورابی در گذاری سرمایه های فرصت  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 دهکده ساحلی: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
گرد  يها تیبدون در نظر گرفتن فعال یهندوراب رهیجز يبرا یاختصاص هر نقش

 یرا در آن ب يگرد شگر توسعه تیموفق يکوشش برا امحور،یو در یساحل يشگر
 - يهکتار ساحل ماسه ا 34حدود  يدارا یهندوراب رهیحاصل خواهد کرد. جز

مقدار حدود  نیاست که از ا یساحل يگرد شگر يها تیفعالي مناسب برا یمرجان
 وی اقامت يآن در بخش ها یو مابق یهکتار در مناطق حفاظت شده جنوب 5.6

 یساحل يگردش گر یمورد استفاده قرار گرفته است. غالباً نواح یساحل يگردشگر
هستند  ایبه در میمستق یدسترس با یساحل یحیتفر ياز فضاها يشامل مجموعه ا

. دهکده ابندییبانگالو استقرار م  ای الیهتل، و رینظ یکه در مجاورت شان مراکز اقامت

 – یحیمرکز تفر کی ،یانمرج – يهکتار ساحل ماسه ا 16 از شیبا داشتن ب یساحل

 دیخر چن دمنظوره، مرکز فرهنگی – یحیمجموعه تفر کی ،یساحل ورزشی
 يو پنج هتل پنج ستاره برا ،یحیامکانات تفر ریو سا ،یآب يورزش ها زاتیتجه

 رهیجذب گردش گر به جز یاصلي از محرک ها یکیشک یاقامت گرد شگران، ب
 خواهد بود.

 پروژه وضعیت 

واقع  رهیو در دماغه جز یهندوراب رهیجز یو شرق یدر شمال شرق یدهکده ساحل
 يها يکاربر يشنهادیهکتار است. در طرح پ 70.5مجموعه  نیا شده است. مساحت

محدوده استقرار خواهند  نیا ییایدر قسمت در زین یدر ساحل و بخش يشنهادیپ
 یاز جاده ساحل یدسترس داشتن لیبه دل یهندوراب رهی. محدوده مورد نظر در جزافتی

مطلوب به  منظر و دیاز د ي)، برخورداريشنهادی(در طرح پ رهی) جزیرامونینگپی(ر
 يواحدها استقرار يمناسب برا تیاز موقع يبرخوردار نیسرزم یو سواحل جنوب ا،یدر

احداث دهکده  يبرا یو شن يماسه ا يبایاز سواحل ز يگردش گران، برخوردار
 یساحل
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 است. مناسب
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

هکتار در بخش  70.5در مجموع با مساحت  یشده، دهکده ساحل هیته يبرنامه کالبد
 پروژه، نیشده است. ا یابینمکا رهیجز یشرق یو نوار ساحل یشمال شرق، دماغه شرق

  یحیمرکز تفر ،یورزش  یفرهنگ  یحیپنج ستاره، مجموعه تفر يهتل ها شامل
 است. وابسته يها يکاربر ریو سا ،یآب يورزش ها یآموزش

 پروژه مالی وضعیت 

 فاز نخست:
 ریال میلیون NPV :3425472 پروژه سود کل خالص کنونی ارزش

 B/C ) : )3.55  هزینه به فایده نسبت

 % IRR (  :82انتظار مورد ساالنه سود نرخ( داخلی بازده نرخ

 سال  PBP   :2 سرمایه  بازگشت دوره

 ریال میلیون  AW :876096پروژه سود ساالنه معادل( سالیانه ارزش
 يدرآمد: )يدرآمد  يگذار هیمحرک سرما  ییربنایز)پروژه  تیماه

 BLT از جمله B نوع يقراردادها:  گذار هیبه سرما يواگذار يبرا يشنهادیپ روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 دهکده سالمت: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
ها  يماریاز ب ياریکننده و درمان دهنده بس يریهمواره به عنوان جلوگ عتیطب

از  يریبهره گ يبرا الزم داتیتمه دنیشیاساس، اند نیمحسوب شده است. بر ا
منحصر  يها یژگیاست. با توجه به و يضرور يدر حوزه سالمت امر یعیمواهب طب

 یو وجود برخ ،یطیو سکوت مح آرامش ،یهندوراب رهیجز یعیطب طیبه فرد مح
 نیهدف ا ياز گروه ها یکیدر آن، گردش گران سالمت به عنوان  ییدارو اهانیگ

 و شیخدمات مرتبط با سالمت، آسا نیتر یدر نظر گرفته شده اند. ارائه عال رهیجز
آرام با  يکردن فضاها فراهم مجموعه است، که با نیا جادیاز جمله اهداف ا ییبایز
فارس و ارتفاعات ساحل  جیخل يآب ها ،یباز و همه جانبه به ساحل مرجان دید

  یکی ن،یسرزم یجنوب
 یساحل يکلبه ها يدهکده دارا نی. ارود یبه شمار م رهیارزشمند جز يها جاذبه

نوع  نیا يرا برا یمفرح آرامش بخش و یاقامت يکه فضاها يمنحصر به فرد
 خواهد بود. زیکنند ن یگران فراهم مگردش

 

 پروژه وضعیت 

 ،يدر شرق تم پارکو غرب چهارباغ گردشگر ره،یجز یدهکده سالمت، در ساحل شمال
محدوده در وضع موجود فاقد  نیهکتار واقع شده است. ا 12.3مساحت  با يدر پهنه ا

قرار گرفته است. محدوده  رهیجز يو در سواحل ماسه ا بوده و دست نخورده يکاربر
 با،یپاک، آرامش، ساحل ز يهمچون هوا ییها تیقابل از يبرخوردار لیموردنظر به دل

 تیفعال نیکه موجبگسترشچن ییعملکردها جادیا يو منظر مناسب برا یعیطب طیمح
 خواهند شد، مناسب است. . ییها
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 خاب محل توسعه دهکدهانت ،یهندوراب رهیجز يشنهادیبر اساس طرح جامع پ
حداقل بودن  لیکه به دل يطور و دقت الزم انجام گرفته است، به یدرست سالمت به

از  یکی ،یبا بستر اسکلت مرجان ایآب در تیشفاف نیو همچن ییایو امواج در اناتیجر
 یساحل مرجان يبایاز منظر ز يرینظر کسب آرامش و بهره گ از نقاط نیمناسب تر

 ،یعیطب ياز جلوه ها شتریهر چه ب يشود. به منظور بهره مند یمحسوب م رهیجز
 کینزد ا،یدر میتحریمکان ضمن رعا نیو مجموعه دهکده سالمت در ا یجاده ساحل

مرکز  کی ،یساحل يبنگالو 35 يسالمت دارا دهکده .دارند ایفاصله را به در نیتر
 یدنینوش سالم و بوفه يو مجموعه رستوران غذاها يواحد تجار ،ییبایسالمت و ز

 است. یتیریو مرکز مد یاهیگ يها

 

 پروژه مالی وضعیت 

 سال2طول دوره ساخت: 
 5۴۰5۶۷هزینه اجراي اولیه دوره ساخت: 

 ميليون ریال

ميليون  ۶٨۲۰۴ هزینه ساالنه دوره بهره برداری :

 ریال

 ميليون ریال ۲۷۶۱۴٨درآمد ساالنه: 

: NPV پروژه سود کل خالص کنونی ارزش
 ریال میلیون۱۰۹۲٨٨۶

 B/C ) : )۱.۷۲  هزینه به فایده نسبت

 % IRR (  :47انتظار مورد ساالنه سود نرخ( داخلی بازده نرخ

 سال  PBP   :3 سرمایه  بازگشت دوره

 ریال میلیونAW :۲۷۹5۱۶پروژه سود ساالنه معادل( سالیانه ارزش

 يدرآمد: )يدرآمد  يگذار هیمحرک سرما  ییربنایز)پروژه  تیماه
 BLT از جمله B نوع يقراردادها:  گذار هیبه سرما يواگذار يبرا يشنهادیپ روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پردیس زندگی: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

به  یهندوراب رهیمهم توسعه جز ياز پروژه ها یکی یزندگ سیپرد یمجموعه اقامت
در  یو ساحل یآب يبنگالوها يدارا یمجموعه ساحل نیمجموعه اول نیرود. ا یشمار م

 ییپروژه ها نیاز اول یکیمنحصر به فرد خود  يجاذبه ها لیاست که به دل رانیا
 هپروژه در جذب گردشگران عالق نیا تیشود. موفق یاجرا م رهیجز خواهد بود که در

آرامش به  رهیجز یرفتواند موجب مع یم یهندوراب رهیجز عتیمند به آرامش و طب
و  هیسرما نیپروژه ها را در تأم ریسا تیشده و موفق ایگردش گران منطقه و دن

 لیمجموعه به دل نیدر ا یو ساحل یآب يبنگالوها کند. استقرار نیتضم ییدرآمدزا
 همراه یطیتمح سیمالحظات ز دیشد تیبا رعا رهیجز ییایدر ستیورود به بخش ز

 محسوب خواهد شد. نهیزم نیموفق در ا ياز نمونه ها یکیبود و  خواهد

 پروژه وضعیت 

و در مجاورت  رهیجز یهکتار در ساحل شمال شرق 42.2با مساحت  یزندگ سیپرد
 یاراض نیاز سمت شرق واقع شده است. ا یغرب و دهکده ساحل از دهکده سالمت

است. در طرح  ریبا نیبوده و به صورت زم یمشخص يدر وضع موجود فاقد کاربر
. محدوده مورد افتیخواهند  استقرار یو آب یها در دو موضع ساحل يکاربر يشنهادیپ

در طرح ) رهیجز )یرامونیپ نگیر) یاز جاده ساحل یداشتن دسترس لینظر به دل
  و ایبه خصوص در رامونیو منظر مطلوب به پ دیاز د ي، برخوردار(يشنهادیپ

مناسب  يها یژگیاز عمق مناسب آب، و ي، برخوردار یاصل نیسرزم يها کوهستان
 ياز بنگالوها یاستقرار برخ لیبه دل یطیمح ستیاصول ز تیرعا و ییایامواج در

در نظر  یسزندگیپرد یاحداثمجموعه اقامت يبرا ره،یجز یآن در بخش آب یاقامت
  گرفته شده است.
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

در  یزندگ سیشده است، مجموعه پرد ینیب شیپ يهمان طور که در برنامه کالبد

 يبرا یساحل يبنگالو 50 کاربر، 720اقامت  يبرا یآب يبنگالو 180مجموع شامل 

واحدها  از کیهر )کاربر  140اقامت  يبرا یقیخانه قا 35کاربر، و  200اقامت 

بنگالوها در دو  نیشود. ا یم (را دارد  ياوج گرد شگر زمان نفر در 4اقامت  تیظرف

 .اند شده یسازمان ده يو شاخه ا یفیبه صورت رد یساحل خوشه کیو  یخوشه آب

  یاسالم -یرانیا یچهارباغ سنت يمجموعه برگرفته از الگو نیا یطراح یاصل دهیا

نرم  یاز خطوط منحن يریگ بهره که رهیدر جز ییفضا یباشد. مفهوم غالب طراح یم

بنگالوها  نیا دمانیو چ یاست، در طراح ایو ملهم از امواج در یخط ساحل يدر راستا

 يبر رو یمرجان يها شاخه شیبا آرا یآب ي. دو خوشه بنگالوهااست به کار رفته زین

 تیرعا ضمن است که يآن ها به گونه ا دمانیسوار هستند و چ یخطوط منحن نیا

خط  يدر راستا یافق یدگیبا کش گریکدیو فاصله از  یمرجان يها ستگاهیفاصله از ز

 يبنگالوها یرا داشته باشند. جهت تمام ایدر عمق يبه سو يشرویحداقل پ ،یساحل

 نیداشته باشند و در ع ایبه سمت در دیکدیشده که دست کم  میتنظ يبه گونه ا یآب

خدمات وابسته  يها يشده باشد. کاربر تیدر آن ها رعا یخصوص میاصل حر حال

شاپ، واحد  یو کاف رستوران ،ورزشی – فرهنگی – یحیکه شامل مجموعه تفر

و در طول  یدر محوطه باز ساحل یهستند، همگ یخدمات یتیریو مرکز مد يتجار

  شده اند. عیتوز چهارباغ یمحور اصل
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه مالی وضعیت 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 خانه دریا: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 مشخصات فنی:تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی 

 يبرا لندیکه ما یشگرانگرد یبا هدف فراهم ساختن امکانات اقامت ایمجموعه خانه در
در آن اقامت  کروزی از شیب یهندوراب رهیجز یعیطب يلذت بردن از آرامش و جلوه ها

استاندارد  یدو نوع واحد اقامت يمجموعه دارا نیشده است. ا ینیب شیداشته باشند، پ
است که از سطح  یو مستقل و با امکانات خدمات یکامالً خصوص ییفضاها و مجلل با

با  میمستق ریغ ای میمستق بطور الهایو نیا یتمام باًیبرخوردارند. تقر تیفیک يباال
 یحیو تفر یمراکز خدمات يآنها دارا باز اطراف يدر ارتباط هستند و فضاها ایدر

 جذاب است

 پروژه وضعیت 

 یو در امتداد منطقه سکونت رهیجز یدر ساحل جنوب غرب ایمجموعه خانه در
محدوده در  نیباشد. ا یهکتار م 165.1و مساحت آن برابر  است واقع شده یهندوراب

 .است يحال حاضر فاقد کاربر
 ییها تیاز قابل يبرخوردار لیبه دل یهندوراب رهیمورد نظر در جز يها محدوده

 ایدر نیو همچن رهیشده جز یبز و طراحبه تم پارک س مناسب و منظر دیهمچون د
 یبودن ساحل و داشتن طرح هندس يا صخره به خصوص در زمان غروب آفتاب،

 در نظر گرفته شده است. یاقامت لوکس و استاندارد يها يکاربر جادیا يمناسب برا

 اطالعات عمومی پروژه 

رونق  يبتواند در فصل ها دیبا ایشده، مجموعه خانه در ینیب شیطبق برنامه پ
نفر در  500تعداد  نی. از ادهد يرا در خود جا همانینفر م 2000در حدود  يشگرگرد

خواهند بود. بر اساس طرح  میاستاندارد مق يالهایدر و هیلوکس و بق يالهایو
 يها نیو زم رهیجز یجنوب غرب یدر نوار ساحل ایدر خانه ، مجموعهرهیجز یمفهوم
 متصل يکشاورز يها نیو زم ینوار، در امتداد سکومتگاه هندوراب نیمجاور ا یشمال

از  يمجلل است که شمار يالیو 125 يبخش دارا نی. اافتیبه آن توسعه خواهد 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 یآن ها در اراض یقرار دارند و ما بق ایدر با میو در ارتباط مستق یآن ها در نوار ساحل
 375اند.  افتهیاستقرار  (رهینگجزیر) یجاده ساحل يدر رو سو ،یساحلنوار  یشمال

 نیا دمانیچ يپهنه مستقر هست. الگو نیا یشمال يها نیدر زم زین استاندارد يالیو
باشد که با  یم یهندوراب سکونتگاه يدر امتداد همان ساختار خوشه ا زین الهایو

 تر ضیعر یپهنه بادبزن نیا عرض ره،یجز یجنوب غرب ینوار ساحل يبه سو گسترش
 .شود یم

  یشامل مجموعه فرهنگ ایوابسته در خانه در يها يکاربر ،یاقامت يالهایبر و عالوه
 يایریشاپ ها و مرکز مد یکاف رستوران ها و ،يتجار يواحدها ،یحیتفر  یورزش

 یمتناسب، دسترس عیشده است تا سه اصل توز یمراکز سع نیا یابیهستند. در مکا ن
 نیشود، ا یشود، و چنانچه در طرح مشاهده م تیرعا يکالبد یآسان و هماهنگ
 نظر از یسلسل همراتب یحاصل از تقاطع معابر و با سازمان ده يمراکز در گره ها

  و عملکرد مستقر خواهند شد. یدسترس

 پروژه مالی وضعیت 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 تم پارک: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تبیین اجمالی مشخصات فنی:تشریح موضوع پروژه و 

خاص  یگذاشتن مفهوم شیاست که هدف آن به نما یحیپارک تفر یپارک نوع تم
تفاوت  ،ییفضا يو الگو عملکرد تم پارک ها عموماً به لحاظ مفهوم، نیاست. بنابرا

 یم شیباز مشابه به نما يرا نسبت به پارک ها و فضاها يقابل مالحظه ا يها
 يها ستمیوحش و اکوس اتیح عت،یموضوع طب ،یهندوراب رهیگذارند. تم پارک جز

دهد، و  یم خود ارائه یفارس را به عنوان محور اصل جیخل میدر اقل یو خشک ییایدر
سنگ ها و جواهرات گرانبها با توجه به  د،یعرضه مروار و شینما د،یدر کنار آن تول

 جیخل میدر اقل یفرهنگ يها جلوه شینما و د،یو فروش مروار دیدر ص رهیجز نهیشیپ
 .شده است آن منعکس يکه در فضاها است يگرید فارس از موضوعات

 تیریحفاظت و مد يبرا یکیاکولوژ  ياقتصاد یارائه مدل ،یطرح نیاز چن یکل هدف
 ستیز طیضمن حفاظت از مح که یاست؛ مکان رهیجز یطیمح  ستیز يارزش ها

 يو برنامه ها سمیحضور اکوتور يرا برا یموجود آن، محمل يو جانور یعیطب
 .کند یم نیآن تام ازیمورد ن یقاتیتحق و یآموزش ،یحیتفر

 پروژه وضعیت 

پهنه  نیواقع شده است. مساحت ا رهیدر مرکز جز بایتقر یهندوراب رهیتم پارک جز
است.  ریبا یاراض نیهمچن یمیقد يو در حال حاضر شامل باغ ها بوده هکتار 283.8

گر، منظور جذب گردش هو مناسب ب زیمتما ییفضا جادیا با هدف يشنهادیدر طرح پ
. محدوده مورد نظر در افتیخواهد  استقرار محدوده نیکمتر تجربه در ا يها يکاربر

درختان ) رهیجز يها درخت تراکم نیشتریاز ب يبرخوردار لیبه دل یهندوراب رهیجز
از  ایبه در دید نیها و همچن لیو مس رهیجز یبه منابع آب ی، دسترس(معابد ریانج ایلور 

 به محدوده نیتم پارک در نظر گرفته شده است. ا جادیا يبرا رهیشمال و جنوب جز
 ریآن از سا ییفضا کیو تفک رهینقاط جز ریتر نسبت به سا نییداشتن ارتفاع پا لیدل

 لیتبد يبرا ییباال تیقابل زیمناسب ن یاز طرح هندس يبرخوردار و رهیجز يفضاها
 شدن به تم پارکدارد.
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 اطالعات عمومی پروژه 

 
 پروژه مالی وضعیت 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 اکو پارک: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 يا ژهیو میغالب آن در اقل عتیحفظ طب یهندوراب رهیتوسعه جز يها استیاز س یکی

 رهیجز از مساحت یتوجه قابل بخش لیدل نیدر آن قرار دارد. به هم رهیاست که جز
 میاقل عت،یمنعکس کننده طب به شکل اکوپارک ایخواهد ماند و  یدست نخورده باق ای

 ،یعیطب یهمان اراض ای منطقه خواهد بود. اکوپارک یعیطب يها ستگاهیو ز
و  است رهیجز یخشک در بخش سمیبستر اکوتور ،ییصحرا حاتیو تفر يتگردعیطب
 یگاه و نقاط استراحت يتواند با توجه به برخوردار بودن از امکانات صحرانورد یم

 رهیو جانوران جز اهانیگ بکر، عتیهمندان به طبعالق يسبز در دل خود، برا
 ایماند و  یم یدست نخورده باق ای یاراض نیا عتیمغتنم باشد. طب یفرصت یهندوراب
 خود کیارزش اکولوژ یو خشک سال یاثر مداخالت انسان بر قسمت ها که یدر برخ

و  یاهیگ در خاک، پوشش یبوم شناخت يبازساز یرا از دست داده اند، توسط نوع
 .افتیشده و ارتقاء خواهد  اءیاح وحش اتیح

 پروژه وضعیت 

و بخش  رهیجز يمرکز یرساحلیغ يبخش ها ،یهندوراب رهیمجموعه اکوپارک جز
با  شود. مساحت اکوپارک یرا شامل م ژهیو يبدون کاربر یساحل یاز اراض ییها

هکتار است. در حال  911.8 ،یطیتوسعه مح با همراه یعیباز طب ياحتساب فضاها
 تیفیک ياست که دارا رهیجز ییایپهنه فانوس در نیشاخص ا يحاضر تنها کاربر

 عنوان به ژهیو و خاص یتواند با طراح یم يشنهادیو در طرح پ ستین یمناسب
در نظر گرفته شده  يهمند مطرح گردد. محدوده هاگردشگران عالق دیمکان بازد

از مساحت قابل  يبرخوردار لیمحور، به دل عتیطب يبه گرد شگر اختصاص يبرا
 یعیطب يها یژگیو و تیبا وضع کینزد وندیپ ره،یجز يمرکز يتوجه در بخش ها

 يسوارکار ،یتیفعال يسبز، جاذبه ها يها واحه احداث يبرا ره،یجز یمیو اقل

  .مناسب است یعیباز طب يو فضاها ییصحرا
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 يگرد شگر هیناح نیتر عیهکتار مساحت، وس 911.8با  یهندوراب رهیاکوپارک جز
 نگیر)یجاده ساحل یدرون قسمت در ،یو غرب یاست که در دو بخش شرق رهیجز

 نیو حفظ ا يکالبد يضرور ریاز توسعه غ يریجلوگقرار داشته و ضمن (یرامونیپ
فراهم خواهد ساخت.  عتیگردش گران طب يبرا يمنحصر به فرد يها جاذبه ،یاراض

سبز در هر دو  يها واحه و (يگرد ابانیب) يصحرانورد يرهایجاذبه ها شامل مس نیا
 تیو سا ،یدر اکوپارکشرق ییایو پارکفانوس در ،یآب انبار شرق ياکوپارک، کاروانسرا

 در یباستان شناس
نقطه  نیکه بلندتر ییجا ،یشرق در مرکز اکوپارک ییایهستند. فانوسدر یاکوپارکغرب

اکوپارک  يسازمان دهنده مرکز و یاست، به عنوان نقطه کانون رهیجز یتوپوگراف
شده  انیمراکز ب ریعمل کرده و سا رهیجز نیبخش و نماد تیو عنصر هو یشرق

شوند، حول آن مستقر و به  یمنشعبم یرامونیپ نگیکه از ر یکیارگان يتوسط راه ها
 مرتبط شده اند. گریکدی

 پروژه مالی وضعیت 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 معرفی پروژه 

 پارک ورزش: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 يبرا ییکانون ها جادیا ،یهندوراب رهیشده در توسعه جز نییتع يها استیاز س یکی
 ياست. مجموعه ها یورزش يها تیگران سالمت و دوستداران فعالجذب گردش

خواهند بود.  گریکدیها مکمل  استیس نیدهکده سالمت و پارک ورزش در تحقق ا
 يروباز و مسقفرا برا یورزش ياز فضاها یمتنوع مجموعه ورزش يپارک ها

 آورند. یفراهم م یورزش يها تیهمندان به فعالعالق

 پروژه وضعیت 

پهنه  نیواقع شده است. مساحت ا یهندوراب رهیجز یدر جنوب غرب ورزش پارک
در آن وجود ندارد.  یقابل توجه و خاص يحال حاضر کاربر در و هکتار است 11.2

منطقه  یتر پارک خط ضیو عر ییانتها بخش به عنوان يشنهادیپهنه در طرح پ نیا
مستقر شده است.  ایدر خانه مطرح شده که در مجاورت یهندوراب یگاه سکونت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 رهیجز یساحل از جاده یداشتن دسترس لیبه دل یهندوراب رهیمحدوده مورد نظر در جز
 ا،یخصوص در به رامونیو منظر مطلوب به پ دیاز د ي، برخورداريشنهادیدر طرح پ
 ورزش احداث پارک يمسطح برا نیو زم یعیمناسب از نظر طب طیاز شرا يبرخوردار
 .است مناسب
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 پروژه مالی وضعیت 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 مجموعه اقامتی تشریفات : عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

سازمان  ژهیو همانانیبه م یبا هدف ارائه خدمات اقامت فاتیتشر یمجموعه اقامت
خدمات و امکانات  ارائه شده است. سطح یو طراح يزیر هبرنام شیمنطقه آزاد ک

توانند از  یسازمان م ژهیو همانانیکه م فرض نیمجموعه با ا نیا يشگرگرد  یاقامت
شده در  نییباشند تع یالملل نیو ب يمسئوالن کشور و سطوح مقامات نیباالتر انیم

 .شده است تیرعا یتیمنمالحظات ا زیآن ن یابی نمکا

 پروژه وضعیت 

واقع شده است.  رهیجز یجنوب شرق يدر ساحل صخره ا فاتیتشر یمجموعه اقامت
هکتار است و در حال  16.7سبز و باز  يدر نظر گرفتن فضا با پهنه نیمساحت ا

 یاقامت يها يمحدوده به کاربر نیا يشنهادیپ است. در طرح يحاضر فاقد کاربر
اختصاص خواهد  ژهیکنندگان و استفاده و همانانیاقامت م نیمنظور تأم هب فاتیتشر

پهنه  ریسا ياهویه از يدور لیبه دل یهندوراب رهی. محدوده مورد نظر در جزافتی
 يایمناسب به در دیاز د يبرخوردار ره،یشده در جز ینیب شیپ يگرد شگر يها
مناسب و متفاوت بودن با  یمیو اقل یعیو طب يصخره ا یژگیفارس، و جیخل لگونین

دسترس  نیمکمل و همچن نقش و داشتن شیک رهیجز فاتیتشر یمجمومه اقامت
در نظر  فاتیتشر یاقامت پهنه اختصاص به يبرا رهیجز یاز جاده ساحل يریپذ

 .گرفته شده است

 اطالعات عمومی پروژه 

هکتار  5.2به وسعت  ینیبا زم فاتیتشر یمجموعه اقامت ،يبر اساس برنامه کالبد
 یمجلل و خدمات يالیو 25 يشده است که دارا ینفر طراح 100مجموعاً  يبرا

رستوران، مرکز  ،يتجار يواحدها ،یحیتفر  یورزش  یهمچون مجموعه فرهنگ
 نیها از باالتر يکاربر نیا یو سبز است، که تمام باز يو فضاها یخدمات یتیریمد

 ژهیو همانانیخاص مربوط به م طیشرا ند بودبرخوردار خواه درجه امکانات لوکس
 نیمتناسب با ا یمجموعه مالحظات نیا یابی نسازمان باعث شده است که در مکا
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دور از  باًیتقر يمجموعه در نقطه ا نیا لیدل نیشود. به هم گرفته در نظر طیشرا
 حفاظت سواحل یکیدر نزد رهیجز يو در ساحل صخره ا يمراکز گرد شگر ریسا

 .قرار گرفته استشده 
 یضلع شش يو الگو ایاز خطوط نرم در رگرفتهیمجموعه  نیا یطراح یاصل دهیا

 باشد. یساختار مرجان م

 

 پروژه مالی وضعیت 
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 معرفی پروژه 

 منطقه سکونتی هندورابی: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 رهیجز یاز ساحل شمال یکه در مجاورت بخش یهندوراب يتوسعه مناسب روستابا 

مختلف  يکارکنان بخش ها نیهمچن روستا و نیا یواقع است، سکونت ساکنان فعل
 يروستا یاست که ساکنان فعل نیبر ا خواهد شد. فرض نیتأم رهیجز يگردشگر
در  يمشاغل گردشگر دارندگان بیدر ترک رهیجز يگرد شگر توسعه با زین یهندوراب

 يبرا ازیمورد ن یخدمات يها يکاربر یتمام يسکونت گاه که دارا نیباشند. ا رهیجز
 نیا يرا برا ینیشهرنش يازهاین یتواند به طور مستقل تمام یساکنان است م

با  اریع تمام شهرک کیآن،  يکالبد يزیر هبرنام ساکنان فراهم سازد و با توجه به
 شود. یمحسوب م میاقل نیا يبرا يشهر ياستانداردها

 

 پروژه وضعیت 

واقع شده  رهیجز یپهنه غرب یاز اراض یو بخش یدر ساحل شمال یسکونتگاه هندوراب
هکتار است و در حال حاضر ساختمان  159.5پهنه  نیا يشنهادیپ است. مساحت

 نیاست و همچن رهیجز یبه جامعه محل متعلق که یهندوراب يمربوط به روستا يها
 يشنهادیدارند. در طرح پ استقرار در آن ،یدر بخش سکونت بانیاز خدمات پشت یبرخ

ها مورد  ساختمان نیگر، امنظور جذب گردش هساختمان ب نیا يبا هدف مناسب ساز
 يمعمار نیو همچن يشنهادیقرار گرفته و متناسب با طرح پ يو بازساز یبازطراح
 يواحدها ،یبوم یمسکون يدهاواح پیدر چهار ت دیجد ییساختمان ها منطقه
 يو کارکنان ارشد، و واحدها رانیمد یمسکون يواحدها کارمندان، یمسکون

 لیبه دل یهندوراب رهینظر در جز مورد احداث خواهد شد. محدوده یخوابگاه
 يها یژگیو و تیوضع با کینزد وندیاز سابقه سکونت تا زمان حال، پ يبرخوردار

 به منظور اسکان یهندوراب یتوسعه منطقه مسکون يبرا ره،یجز یمیو اقل یعیطب
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در نظر گرفته  رهیو کارکنان جز (ساکنان یزندگ تیفیارتقاء ک با هدفی )محل جامعه

 .شده است

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 پروژه مالی وضعیت 
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 معرفی پروژه 

 فرودگاه: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تبیین اجمالی مشخصات فنی:تشریح موضوع پروژه و 
 يجهان، در زمره فرودگاه ها يفرودگاه ها يدر رده بند یهندوراب رهیفرودگاه جز
 تیو با توجه به محدود رهیجز و همانطور که در برنامه توسعه ردیگ یکوچکقرار م

درصد از گردشگران  10 ییشده است، تنها جابجا ینیب شیآن پ یستیز طیمح يها
باشند.  ژهیو همانانیم رینظ يتوانند شامل افراد یکرد که م خواهد یبانیرا پشت رهیجز

 ییایدر  یعیطب از از مخاطرات یو بحران ناش ياستفاده از فرودگاه در مواقع اضطرار
به طول  يبا باند یهندوراب رهیشود. فرودگاه جز یاز اهداف احداث آن محسوب م زین

 100تا حداکثر  50با  يکوچکو متوسط مسافربر يماهایهواپفرود تیمتر، ظرف 1600
 را دارد. (مسافران یو برخ ژهیو همانانیکه به طور عمده شامل م)مسافر را 

 

 پروژه وضعیت 

واقع شده است.  رهیجز یشمال غرب یرساحلیغ یدر اراض یهندوراب رهیفرودگاه جز
سبز و  میباز و سبز، حر يفرودگاه با احتساب باند، فضاها تیسا مجموع مساحت

هکتار است. در حال  93.6 یفرودگاه خدمات و نالیمربوط به ترم يساختمان ها
است. محدوده مورد نظر  یعیطب و به صورت بکر و يبدون کاربر یاراض نیحاضر ا
داشتن  مناسب، بیو ش یاز طرح هندس يبرخوردار لیبه دل یهندوراب رهیدر جز

 يها رساختیبودن به ز کینزد ره،یجز يگردشگر یفاصله مناسب از نواح
 نیو همچن رهیجز (یرامونینگپیر) یهمچون بندرگاه و جاده ساحل رهیجز یونقل حمل

در نظر  رهیاختصاصبه فرودگاه جز يبرا ره،یجز ییربنایز ساتیتاس ریسا به یدسترس
 گرفته شده است.
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 اطالعات عمومی پروژه 

 يسبز میفرودگاه به حر نیبه ا افتهیاختصاص نیهکتار زم 93.6درصد از  60
 یمنطقه سکونتگاه ژهیبه و رهیجز يفضاها ریسا از اختصاصدارد که باند فرودگاه را

 کند. یدر شرق آن جدا م

 
 پروژه مالی وضعیت 
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 معرفی پروژه 

 بندرگاه : عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 منیا یدسترس نیتام يمناسب برا رساختیز جادیمستلزم ا ریتوسعه جزا يطرح ها
مهم  یبودن هندوراب يا رهیجز تیرو، با توجه به ماه نیمسافر و کاال هستند. از ا

اتخاذ شده  استیشود. س یبندرگاه مناسب محسوب م جادیا ،یکانال ارتباط نیتر
استفاده از حمل و نقل  ،یهندوراب رهیکاال به جز ورود و نیمسافر ییجابجا يبرا
 يزیر هاست. با توجه به برنام (درصد مسافران 90 ) یاصل نهیبه عنوان گز ییایدر

گردش گر  2485 يرایروزانه پذ ستیبا یم یهندوراب رهیگرفته، بندرگاه جز انجام
 نیا قیمسافر از طر 200 شیمتوسط با گنجا يها یباشد که غالباً توسط کشت

 خواهند شد. رهیبندرگاه وارد جز

 پروژه وضعیت 

 یاحداث م يو در ساحل صخره ا رهیجز یغرب لدر شما یهندوراب رهیبندرگاه جز
 يمنطقه برا نیهکتار است. ا 16.8پهنه  نیا يگرفته شده برا نظر شود. مساحت در

 یطیمح ستیعوامل مخرب ز ریاز تأث يادیز تردد شناورها مناسب بوده و تا حد
 نیا قیاز طر رهیجز يسفرها از يادیبخش ز رهیفاصله دارد. با احداث بندرگاه جز

بودن  کمتر لیبه دل یهندوراب رهیبندرگاه انجام خواهد شد. محدوده مورد نظر در جز
از  يبرخوردار ره،یمناطق جز رینسبت به سا یطیمح ستیعوامل مخرب ز ریتأث

 فاصله
از  ياز عمق آبخور مناسب، برخوردار يبرخوردار ره،ینسبت به فرودگاه جز کینزد

 يو عدم وجود مرجان ها رهیسواحل جز ریامواج نسبت به سا انهیسال آرامش نیباالتر
 در نظر گرفته شده است. رهیاحداث بندرگاه جز يبرا محدوده، نیزنده در ا

 اطالعات عمومی پروژه 

 ییشامل بخش موج شکن و اسکله، و ساختمان ها یهندوراب رهیمجموعه بندرگاه جز
 یبندرگاه يها تیبا فعال مرتبط اًاست که غالب یبانیو پشت یخدمات يبا کارکردها
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کوچکو بزرگآن با توجه به جهت  يبندرگاه که بازوها نیخواهند بود. موج شکن ا
 يرابندرگاه دا نیا یخدمات یبانیشده اند . محوطه پشت یطراح امواج و باد غالب

 محوطه متر مربع است. مجموعه بندرگاه با 10000 يربنایبا مجموع ز يساختمان ها
 (یرامونینگپیر)یفرودگاه، جاده ساحل ،یخدمات يخود به مجموعه ادار يهکتار 10
 .است ها مرتبط رساختیو مجموعه ز رهیجز

 
 پروژه مالی وضعیت 
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 معرفی پروژه 

 خدماتی -مجموعه اداري : عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 رهیجز یخدمات  يمجموعه ادار ،یهندوراب یو فرودگاه یبندرگاه يدر مجاورت ورود

گران وارد به گردش ییخو شآمدگو یعنی آن یواقع شده است که در کنار نقش اصل
ارائه اطالعات  ره،یگردش گران و پرسنل جز يمرجع انجام امور ادار ره،یشده به جز

 خواهد بود. رهیدر جز بانیخدمات پشت یو برخ يامور گرد شگر هیکل خصوص در

 پروژه وضعیت 

 در ضلع شمال یهندوراب رهیجز یاصل يبه عنوان ورود یخدمات  يمجموعه ادار
آن احداث خواهد  يصخره ا بیبدون پوشش ساحل کم ش یاراض و در رهیجز یغرب

متر مربع است و در حال حاضر فاقد  107000 پهنه نیا يشنهادیشد. مساحت پ
به  یهندوراب رهینظر در جز مورد است. محدوده یخال نیبوده و به صورت زم يکاربر

شدن در  واقع آن، يورود يعنوان مباد هبه بندرگاه و فرودگاه ب بودن کینزد لیدل
  ياحداث مجموعه ادار يمناسب برا یاز طرح هندس يمحدوه کم خطر و برخوردار

 .در نظر گرفته شده است یخدمات

 اطالعات عمومی پروژه 

مرکز  يورود يپالزا کی يدارا یخدمات  يمجموعه ادار يبر اساس برنامه کالبد
و مرکز  یآتش نشان يواحدها بحران شامل تیریمرکز مد يمرکز ادار یرسان عاطال
هکتار  10.7به مساحت  ینیاست که در مجموع در زم یپاسگاه انتظام کیو  ،یدرمان

 .قرار گرفته اند رهیفرودگاه جز یو ضلع شمال بندرگاه یدر ضلع جنوب
 انینحو ممکن، م نیارتباط به بهتر جادیمسئله، ا نیمجموعه مهم تر نیا یطراح در

 يبوده است. فضا فرودگاه بندرگاه و ژهیبه و یرونیو ب یدرون يعملکرد يفضاها
جهت و  که يکرده است. به طور فایرا ا یامر نقش مهم نیدر ا يورود يپالزا عیوس

مجاور ساحل  یخط ياست که ضمن استفاده از فضا يا گونه آن به يریمکان قرار گ
 يایدر یاز منظر غرب رهیتازه واردان به جز يریو فراهم کردن امکان بهره گ
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و با  کسو،یمجموعه از  نیا یرا با بندرگاه و مراکز خدمات يقو یارتباط ،یهندوراب

 .کرده است جادیا گرید ياز سو (یرامونینگپیر) یفرودگاه و جاده ساحل

 
 پروژه مالی وضعیت 
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 معرفی پروژه 

 مجموعه زیر ساخت ها: عنوان پروژه

 جزیره هندورابی: جانمایی پروژه

 فنی:تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات 

 يکه به بخش ها یو ارتباط یساتیتأس يمراکز و شبکه ها زات،یمجموعه تجه
 تسوخ ،یبر قرسان ،یبرسان آ چون یخدمات رهیجز يگرو گردش یمختلف مسکون

پروژه واحد  کیکنند در قالب  یها را عرضه م یو دسترس یخدمات مخابرات ،یرسان
ها به اجرا در خواهند آمد.  رساختیتحت عنوان پروژه ز توسعه یمتوال ياما در فازها

در دو  ییاجرا اتیطرح و حجم عمل یفرودگاه و بندرگاه با توجه به بزرگ يبخش ها
 شده اند. فیپروژه جداگانه تعر

 پروژه وضعیت 

واقع  رهیجز یغرب لشما یرساحلیغ یدر اراض یهندوراب رهیجز یرساختیمجموعه ز
 یاراض نیهکتار بوده و در حال حاضر ا 21.7پهنه برابر با  نیا مساحت .شده است

 نیبا هدف تأم يشنهادیاست. در طرح پ یعیطب و و به صورت بکر يبدون کاربر
قرار خواهند گرفت.  استفاده مورد یاراض نیا یهندوراب رهیجز يها رساختیز

مناسب،  یهندس از طرح يبرخوردار لیبه دل یهندوراب رهیمحدوده مورد نظر در جز
 همچون بندرگاه، فرودگاه و جاده رهیجز ینقل حمل و يها رساختیبه ز بودن کینزد

 ازیمورد ن یرساختیز يها ياختصاص به کاربر يبرا رهیجز (یرامونینگپیر) یساحل

 .شده است گرفته در نظر رهیجز

 اطالعات عمومی پروژه 

 روگاهیها، ن نگیپارک ،یشامل شبکه معابر اصل یهندوراب رهیجز يها رساختیپروژه ز
پسماند، مرکز  افتیدفع و باز مرکز خانه فاضالب، هیکن، تصف نیریبرق و آب ش دیتول

،مرکز خدمات فروش و (آالت نیحمل و نقل و ماش) يو نگهدار یخدمات فن
هکتار  21.7است که مجموعاً  یگلخانه و خدمات باغبان ،یحیتفر يها قیقا ينگهدار

و آب  برق دیتول روگاهین يشامل سازه ها یرساختیز یدارد. عناصر اصل تیجمع
و  یپسماند، مرکز خدمات فن افتیخانه فاضالب، مرکز دفع و باز هیکن، تصف نیریش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

محوطه  نیو همچن یو خدمات باغبان گلخانه(، آالت نیحمل و نقل و ماش) ينگهدار
 انیم رهیغرب جز يها نیاز زم یبه شکل متمرکز و در بخش يمرکز نگیپارک

بخش  نیدر ا یرساختیمجموعه ز یابیشده اند. مکا ن یسازمان ده فرودگاه بندرگاه و
 یآب ازین لیبه دل ایدر به آب یکیداشته است. نخست نزد یاصل لیدو دل رهیاز جز

 يشگرگرد يمراکز از بخش ها نیکن، و دوم دور بودن ا نیریو آب ش روگاهین
 .رهیجز

 
 یت مالی پروژهوضع
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 منطقه آزاد قشمفرصت های سرمایه گذاری در 
www.qeshm.ir 
info@qeshm.ir 

 
 

 مرکزی دفتر

 پردیس راه چهار ـ قشم جزیره:  آدرس

 ۰۷۶٣ ـ 5۲۲۷٨۴۴: تلفن

 ۰۷۶٣ ـ 5۲۲۴۰۹٣ ـ 5۲۲5٣٣٨: فکس

 تهران دفتر

 ۱۴٣ شماره ـ ۲۹ خ نبش اسالمبولی خالد خ ـ آرژانتين ميدان:  آدرس

 ٨٨۷۷۰۲٣5 ـ ۶:  تلفن

 ٨٨۷۷۱۰۶٨: فکس

http://www.qeshm.ir/
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اتیه بیقشم با تصو رهیدر جز 7/11/1369 خیدر تار زکهیمنطقه آزاد قشم ن سیتاس

اداره مناطق آزاد توسط مجلس  یقانون چگونگ بیشده بود، با تصو یقطع رانیوز

هزار هکتار  30خود را در  تیفعال یبه طور رسم 7/6/1372 خیاز تار یاسالم يشورا

 قشم آغاز کرده است.  رهیجز یاز اراض

 يها تیفارس و ارتباط با کشور عمان و ظرف جیمنطقه در خل نیا يت راهبردیموقع

 يواسطه ا عینفت و گاز ، فوالد، صنا ،يانرژ عیمحور و صنا ایدر عیتوسعه صنا

منابع  نیبر ا یبر متک يانرژ عیو صنا یفراوان و ارزان داخل یعیمنابع طب يفرآور

قشم به  رهیاطراف جز يگاز نیادیم و رهیجز یدروکربنیاز منابع ه يریبهره گ ،یعیطب

 عیو صنا التیش عیصنا يموجود برا يها تیظرف ،يانرژ يپارک ها جادیمنظور ا

 يفرآورده ها دیتول يها تیاز ظرف يریآن، بهره گ یدست نییو پا یباالدست

 یضد سرطان و مواد غذائ يداروها ،یو بهداشت یشیمانند مواد آرا کیوتکنولوژیب

و  يو انتقال فناور یستیز يها-يفناور یقاتیتحق یمراکز آموزش جادیو ا ینیژالت

از  يعبور هاي یبه کشت رسانی حوزه، سوخت نیدر ا یمهندس یصدور خدمات فن

و  رهیجز یکم ساحل جنوب اریفارس با توجه به فاصله بس جیخل المللی نیآبراهه ب

 نگ،یتریک ریها همراه با خدمات وابسته نظ یمناسب تر کشت يعمق لنگرانداز

ها و منابع و محصوالت  تیو قابل یخدمات رفاه گریو د نرهایشناورها و کانت راتیتعم

باشند که بهره  یم ییها تیهمه و همه منابع و ظرف عت،یطب يارزشمند گردشگر

 هیجلب و مشارکت سرما ياقدام برا يموثر از آنها در چارچوب برنامه ها يریگ

کشور  یناخالص داخل دیمنطقه از تول نیسهم ا شیزاو اف یالملل نیو ب یداخل گذاران

 در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد. يو البته توسعه و عمران منطقه ا
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

پتروشیمینفت و  حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 نفتی هاي فرآورده نگهداري جهت مخازن احداث: عنوان پروژه

           گاز و نفت تاسیسات: بخش

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 رسانی سوخت خدمات ارائه و سازي ذخیره در منطقه استعداد و پتانسیل به توجه با   
 .باشد موثر صادرات و فروش حجم بردن باال به تواند می منطقه در فارم تانک ایجاد

 تنی 45000: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 15 صادرات بازار بینی پیش:فروش

 سال 2 ساز و ساخت دوره

   

 اطالعات عمومی پروژه  

 ایجاد: پروژه نوع

 

  مالی پروژهوضعیت 

     ریال میلیون 350.000سرمایه  رفع

    ریال میلیون 7.336 گردش در سرمایه

  ریال میلیون 357.336گذاري سرمایه مجموع
 % 26 :(IRR) داخلی بازده نرخ

 سال PBP: 5 دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی: 

  اشباع غیر استر پلی رزین تولید: عنوان پروژه

 فایبرگالس قطعات تولید - شیمی پترو: بخش

 قشم آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 ساخت جمله از مختلف صنایع در فایبرگالس قطعات باالي مصرف به توجه با  
 پانل و گاز انتقال هاي لوله هواپیما، و خودرو بدنه بهداشتی، صنایع سازي، لوله شناور،
 مواد بعنوان اشباع غیر استر پلی رزین تولید. . .   الکترونیکی قطعات ساختمانی هاي
 .باشد می منطقه در گذاي سرمایه اصلی هاي الویت جزو الذکر فوق صنایع در اولیه

 تن 9000: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 75 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 10 صادرات بازار بینی پیش فروش: 

 ماه18 ساز و ساخت دوره

 عمومی اطالعات 

 ایجاد:          پروژه نوع
 است دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب
 فروشنده/سازنده هاي شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 شده است. تعریف

 پروژهوضعیت مالی 

  ریال میلیون 133000 سرمایه رفع
  ریال میلیون 112000 گردش در سرمایه
 ریال میلیون 246000گذاري سرمایه مجموع

 (IRR):  % 36 داخلی بازده نرخ
 سالPBP :  2.78 دوره بازگشت سرمایه
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 بانکرینگ: عنوان پروژه

 سازي ذخیره و بانکرینگ - نفت: بخش

 فلزي مخازن: خدمات/محصوالت

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

معرفی قشم بعنوان هاب بانکرینگ کشور در خلیج فارس و دریاي عمان  به توجه با   
 رسانی بسیار قابل توجه میباشد. سوخت خدمات ارائه در منطقه استعداد و پتانسیل

 تن در روز 000/750: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 100صادرات  بازار بینی پیش :فروش

 سال 1 ساز و ساخت دوره

   

 اطالعات عمومی پروژه 

 ایجاد: پروژه نوع

 

 وضعیت مالی پروژه 

    تن  000/50میلیارد ریال به ازائ هر  500سرمایه رفع

    میلیارد ریال 150گردش  در سرمایه

  میلیارد ریال 650گذاري  سرمایه مجموع
 % 32 :  (IRR)داخلی بازده نرخ
 سالPBP  :3  پرداخت دوره
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 LNG:عنوان پروژه

           نفت: بخش

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

موقعیت جعرافیائی بسیار استراتژیک قشم و وجود حوزه هاي گازي در  به توجه با   
منطقه و همچنین تعیین جزیره قشم بعنوان هاب بانکرینگ کشور پروژه هاي تولید 

LNG .داراي مزیت باالئی براي سرمایه گذاري دارند 

 پروژه وضعیت 

 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 100صادرات  بازار بینی پیش :فروش

    سال 1 ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه 

 ایجاد: پروژه نوع

 

 وضعیت مالی پروژه 

    تن  000/5میلیارد ریال به ازائ هر  1500سرمایه رفع

    میلیارد ریال 150گردش  در سرمایه

  میلیارد ریال 1650گذاري  سرمایه مجموع
 % 32 : (IRR) داخلی بازده نرخ
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  سالPBP   5 پرداخت دوره

 
 
 
 
 

  

 

 معدن و صنعت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 پوشاک انواع تولید: عنوان پروژه

    نساجی صنایع: بخش

 قشم آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 بعنوان منطقه سازي برند همچنین گمرکی، و مالیاتی هاي معافیت به توجه با        
 ارزش افزایش و اشتغال ایجاد باعث منطقه در پوشاک تولید منسوجات، کننده عرضه

 .باشد می منطقه در تولیدي محصوالت

  عدد 400.000: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 30 صادرات بازار بینی پیش

 سال 1 ساز و ساخت دوره
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  اطالعات عمومی پروژه 
 ایجاد:          پروژه نوع

 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب

 فروشنده/سازنده هاي شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 شده است تعریف

  پروژهوضعیت مالی   

    ریال میلیون 41.166سرمایه  رفع

    ریال میلیون 13.783 گردش در سرمایه

  ریال میلیون 54.949  گذاري سرمایه مجموع
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 گاز و نفت تجهیزات و قطعات تولید: عنوان پروژه

     صنعتی قطعات تولید: بخش

 قشم آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 تبیین اجمالی مشخصات فنی:تشریح موضوع پروژه و 

 و قطعات تولید منطقه در موجود گاز و نفت صنایع از وري بهره افزایش به توجه با  
 ،CVS گروه هاي پمپ ،Control Valve کنترل شیرآالت مانند گاز و نفت تجهیزات
 .باشد می پشتیبانی خدمات و تامین زنجیره تکمیل موجب منطقه در اتصاالت

 دستگاه 150: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 70 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی.

 % 30 صادرات بازار بینی پیش: فروش

 ماه 18: ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه  

 ایجاد: پروژه نوع
 است دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب

 فروشنده/سازنده هاي شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 شده. تعریف

 وضعیت مالی پروژه 

    ریال میلیون 20000 سرمایه رفع

    ریال میلیون 10000 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 30000گذاري سرمایه مجموع

 IRR40%) ) داخلی بازده نرخ

 سال PBP6 :  دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی: 

 ماهیگیري شناور ساخت: عنوان پروژه

 سازي شناور صنایع: بخش

 ماهیگیري کشتی: خدمات/محصوالت

 قشم آزاد منطقه: محل

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 دریایی موجود منابع و باشد می صیادي منطقه اهالی اصلی حرفه اینکه به توجه با  
  .است ناپذیر اجتناب را شیالتی و دریایی صنایع توسعه پتانسیل آزاد دریاي در

 فروند 20: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 30 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 5 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1 ساز و ساخت دوره

  اطالعات عمومی پروژه 
  ایجاد:   پروژه نوع

 است دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب
 فروشنده/هاي سازنده شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 شده است. تعریف

  وضعیت مالی پروژه  

    ریال میلیون 280.000 سرمایه رفع

    ریال میلیون 700.000 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 350.000گذاري سرمایه مجموع

 %   38 :  (IRR)داخلی بازده نرخ

 سال PBP: 2.3 دوره بازگشت سرمایه
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 فلزي مسافري شناور انواع تولید: عنوان پروژه

   دریایی صنایع: بخش

 قشم آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 همجوار مناطق به جزیره از مسیر تعدد و جزیره در مسافر انبوه به توجه با         
 .باشد می ضروري دریایی مسافري ناوگان توسعه خارجی و داخلی

 فروند 15: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

  % 30 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 5 صادرات بازار بینی پیش:فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره

  اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب

 فروشنده/سازنده هاي شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 شده است. تعریف

 

 وضعیت مالی پروژه   

    ریال میلیون 232.758 سرمایه رفع

    ریال میلیون 51.723 گردش در سرمایه

    ریال میلیون284.481گذاري سرمایه مجموع

 % 37(IRR):  داخلی بازده نرخ

 سال PBP 2.5:   دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 دریانوردي پلیمري طناب هاي تولید :عنوان پروژه

                           دریایی صنایع :بخش

 قشم آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 شیالتی و دریایی صنایع در مختلف ابعاد به پلیمري هاي طناب به نیاز به توجه با  
 .باشد می نیاز مورد

 تن 300: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت  

 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 30 صادرات بازار بینی پیش: فروش
 سال 1 ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه 
 ایجاد:          پروژه نوع

 است دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب
 فروشنده/سازنده هاي شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 است.شده  تعریف

 وضعیت مالی پروژه 

    ریال میلیون 17.185 سرمایه رفع

    ریال میلیون 3.850 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 21.700 گذاري سرمایه مجموع

 % 135 (IRR) :  داخلی بازده نرخ

 سال PBP 0.74 :   دوره بازگشت سرمایه
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 بندي بسته مقواي و چندال کارتن تولید: عنوان پروژه

                               سلولزي صنایع: بخش

 قشم آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 کاالهاي کارتنی بندي بسته به نیاز و کاال، خروج و ورود باالي حجم به توجه با     
 .کند تامین را تولید چرخه از قسمتی تواند می کارتن تولید تجاري
 تن 2500: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 
 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی
 % 30 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه  

  ایجاد:          پروژه نوع
 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب
 

 وضعیت مالی پروژه  
    ریال میلیون 45000 سرمایه رفع

    ریال میلیون 6000 گردش در سرمایه
   ریال میلیون 51000گذاري سرمایه مجموع

 % 25 :(IRR) داخلی بازده نرخ
 سال PBP 4 : دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 پانتو() دریایی شناورهاي کامپوزیتی قطعات تولید: عنوان پروژه

                         دریایی صنایع: بخش

 قشم آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 بر تردد امکان رودخانه روي بر و ها اسکله در که هستند شناوري سطوح ها پانتون
 پرورش مزرعه احداث در توان می شناور سازهاي این از سازند، می میسر را آب روي
 استفاده نیز ماهی پرورش هاي قفس روي بر نظارت براي کریدري ایجاد جهت ماه

 .نمود
 تن 2.000: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی
 % 30 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1.5: ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه 

  ایجاد:          پروژه نوع
 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب

 وضعیت مالی پروژه 
    ریال میلیون 26.565 سرمایه رفع

    ریال میلیون 20.620 گردش در سرمایه
   ریال میلیون 47.185گذاري سرمایه مجموع

 % 34 (IRR) : داخلی بازده نرخ
 سال PBP 2.3 :دوره بازگشت سرمایه
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 اسکله گیر لرزه: عنوان پروژه

                  بنادر و نقل و حمل صنایع: بخش

 قشم آزاد : منطقه جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 تردد جهت متعدد هاي اسکله وجود و جزیره استراتژیک موقعیت به توجه با       
 .دارد گیر لرزه پشتیبانی و تولید به نیاز اسکله امکانات تجهیز بارزگانی و مسافر کاال،

 تن 100: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 
  % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی
 % 20 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1 ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه 

  ایجاد:          پروژه نوع
 است دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب
 

 وضعیت مالی پروژه   
    ریال میلیون 13.145   سرمایه رفع

    ریال میلیون 1.045    گردش در سرمایه
   ریال میلیون 14.190گذاري سرمایه مجموع

 45% (IRR):  داخلی بازده نرخ
 سال PBP 3: دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 

  

 

 شیالت و کشاورزی حوزه در گذاری سرمایه های فرصت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 قفس در ماهی پرورش: عنوان پروژه

                                شیالت :بخش

 قشم آزاد منطقه  پروژه:جانمایی 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 فارس خلیج ماهی مناسب انواع پرورش براي مناسبی اقدامات اخیر سالهاي در       
 براي دریایی غذایی مواد تامین اي پروژه این انجام از هدف و است گرفته صورت
 باشد. می میگو پرورش مزارع در صادرات و داخلی بازار در مصرف

 تن 1000  :ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

  % 100 داخلی/محلی اولیه مواد به دسترسی

 % 40 صادرات بازار بینی پیش: فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه 
 ایجاد:          پروژه نوع

 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب

 فروشنده/سازنده هاي شرکت همچنین و تجهیزات آالت، ماشین دانش، فهرست
 شده است. تعریف

 وضعیت مالی پروژه   

    ریال میلیون 153.000 سرمایه رفع

    ریال میلیون 217.000 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 370.000گذاري سرمایه مجموع

 % (IRR):110  داخلی بازده نرخ

 سال PBP: :2 دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 میگو پرورش: عنوان پروژه

                           شیالت: بخش

 قشم آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 و فارس خلیج میگوي مناسب انواع پرورش براي مناسبی اقدامات اخیر سالهاي در
 تامین اي پروژه چنین انجام از هدف و است گرفته صورت وارداتی انواع گونه دو یکی
 میگو پرورش مزارع در صادرات و داخلی بازار در مصرف براي دریایی غذایی مواد

 .میباشد

 تن 400:  ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

  % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

 % 30 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره

 اطالعات عمومی پروژه 
 ایجاد:          پروژه نوع

 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 

 وضعیت مالی پروژه  

    ریال میلیون 27.000 سرمایه رفع

    ریال میلیون 23.000 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 50.000گذاري سرمایه مجموع

 %   IRR  :45)) داخلی بازده نرخ

 سال PBP 3:  دوره بازگشت سرمایه
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 ماهیگیري سبد و تور تولید :عنوان پروژه

                               شیالت :بخش

 قشم آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 پرورش هاي قفس در استفاده جهت پروپیلن پلی جنس از ماهیگیري تور تولید 
 چشمه سایز و متفاوت ابعاد به محلی صیادین توسط و ماهیگیري هاي کشتی ماهی،

 .گیرد می قرار استفاده مورد مختلف

  تن 600:  ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

% 
 % 20 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 

 وضعیت مالی پروژه   

   ریال میلیون 11.400  سرمایه رفع

    ریال میلیون 9.360 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 20.760گذاري سرمایه مجموع

 (IRR) : % 33 داخلی بازده نرخ
 سال PBP :2دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 آبزیان خوراک تولید :عنوان پروژه

                                     شیالت :بخش

 قشم آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 تهیه مزارع در میگو و قفس در ماهی پرورش هاي طرح افزایش به توجه با       

 .شوند می محسوب صنایع این نیاز مورد اولیه فاکتورهاي از آبزیان خوراک

 تن 30000  :ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 
 % 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی
  % 20 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره.
 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب

 

 وضعیت مالی پروژه  
    ریال میلیون 136.000 گردش در سرمایه
   ریال میلیون 336.000گذاري سرمایه مجموع

 % 23 (IRR) :داخلی بازده نرخ
 سال PBP 3.4 :دوره بازگشت سرمایه

 ایجاد  :پروژه نوع
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 ماهی پرورش براي قفس تولید: پروژهعنوان 

                                شیالت: بخش

 قشم آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 .قفس در ماهی پرورش براي قفس تامین جهت          

 تن 50.000: ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت  

 100 اولیه مواد به دسترسی داخلی/محلی

% 
 % 40 صادرات بازار بینی پیش :فروش

 سال 1: ساز و ساخت دوره

 است دسترس در سنجی مطالعات امکان

 است شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی برق و آب
 

 :اطالعات عمومی پروژه 
 ایجاد:          پروژه نوع

 

 :وضعیت مالی پروژه   

   ریال میلیون  25.000 سرمایه رفع

   ریال میلیون  45.000 گردش در سرمایه

   ریال میلیون 70.000 گذاري سرمایه مجموع

 % IRR 37):) داخلی بازده نرخ

 سال PBP : 29دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 منطقه آزاد چابهارفرصت های سرمایه گذاری در 
www.cfzo.ir 
info@cfzo.ir 

 مرکزی دفتر

 چابهار آزاد منطقه: آدرس

 ۰5۴5 ـ ۴۴۴۱۴۴5 ـ ۷ ـ ۴۴۴۲۲۰۰ ـ ۹: تلفن

 ۰5۴5 ـ ۴۴۴۲۲٣۷ ـ ۴۴۴۲۲۲۹: فکس

 تهران دفتر

 ۱۴٣ شماره ـ ۲۹ خ نبش اسالمبولی خالد خ ـ آرژانتين ميدان: آدرس

 ٨٨٨۷۹٣۷۴: تلفن

 ٨٨۷۷۱۰۶۱: فکس

http://www.cfzo.ir/
http://www.cfzo.ir/
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

در منطقه واقع در  رانیوز اتیه 18/2/1370مورخ منطقه آزاد چابهار که با مصوبه 
قانون  بیبا تصو یشده بود،   همچون دو منطقه قبل نییچابهار تع جیشرق خل یاراض

به طور  7/6/1372 خیاز تار یاسالم ياداره مناطق آزاد توسط مجلس شورا یچگونگ
منطقه به عنوان  نیآغاز کرده است. ا تارهک 14000خود را در مساحت  تیفعال یرسم

شبه قاره هند و  يبه بازارها یهند و دسترس انوسیتنها منطقه آزاد واقع در دهانه اق
و  انهیم يایو اتصال آس هیهندوستان تا روس یالملل نیب دوریقرارگرفتن آن درکر زین

 تیتجارت و ترانز ،يگذار هیخود به مرکز سرما لیآزاد به دنبالتبد يافغانستان به آبها
جلبک  رینظ یائیو در یالتیاز منابع ش يریباشد. بهره گ یمذکور م يشورهاک نیب

بخش  يمنطقه و توسعه اقتصاد يها تیاز قابل گرید یکیبه عنوان  یائیدر يها
 یسنت اتیبرخوردار از تجرب یتوسعه جامعه محل يدست آن برا نیباالدست و پائ يها

 نیزم د،یمانند باد، خورش ریپذ دیتجد يها يانرژ تیظرف زا يریحوزه، بهره گ نیدر ا
محصوالت و  دیباشد و تول یمنطقه م یطیمح يکه از توان ها رهیامواج و غ ،یگرمائ
 تیفعال ع،یاز صنا ياریبس ازیمورد ن يانرژ نیبخش و تام نیوابسته به ا زاتیتجه

و استقرار  یمعدن يها تیاز ظرف يریبهره گ ق،یطر نیاز ا یو خدمات يکشاورز يها
فوالد و مجتمع  عیصنا يتهایخود، ظرف يفلز ریو غ يفلز يهایکان يفرآور عیصنا

 ،يحمل و نقل و منابع انرژ يرساختهایوتوسعه ز لیمکران، با تکم نینگ یمیپتروش
و دستور  يگذار هیتوسعه وجلب و جذب سرما يمهم برنامه ها يبه عنوان محورها

  سازمان منطقه آزاد چابهار قرار گرفته است. يرو شیکار پ
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

حمل و نقلفرصت های سرمایه گذاری در حوزه   
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 کیشهرک لجستعنوان پروژه: 

 ها رساختیو ز تىیتوسعه ترانزبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 : مرکز براى ارائه خدمات جهت کیبه عنوان  کیشهرک لجست

 انهیم اىیکاال به افغانستان و آس تیورود، انباردارى، و ترانز -

درصد ارزش افزوده و  10به منظور پردازش با انجام  هیواردات مواد اول -
 متعاقباً صادرات به افغانستان و

 .هیکشورهاى همسا گرید
توسعه دهندگان  ایگداران  هیشده طرح ها ، سرما توجه به مطالعات انجام با
 با منطقه آزاد توانندیم

 رندیشده تماس بگ هیدر مورد طرح ارا شتریبراى کسب اطالعات ب چابهار

 وضعیت پروژه 

کالنترى  دیهکتار از اراضى همجوار اسکله شه 150: افتهی صیتخص تیمساحت سا
 در محدوده منطقه آزاد تجارى چابهار
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 روش سرمایه گذاري:

 .خارجى و داخلى میگذارى مستق هیالف : سرما
 ایبر اساس اجاره بلند مدت  نی: مشارکت با بخش خصوصى به روش واگذارى زم ب

و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان  نیگذارى که در آن زم هیسرما مشارکت در
 گرددیمنطقه آزاد منظور م

  مى باشد Turnkeyای EPCFبه قراردادهاى  لیقابل تبدپروژه 

 ىید آماده سازى مى باشدد کده در زمدان اجرا    اتیمذکور صرفاً جهت انجام عمل مبالغ

اجراى هر واحد طراحى  ازیگذارى مورد ن هیمى شود و سرما رسانىشدن پروژه به روز

 .مبلغ فوق اضافه مى گردد به شده اختصاصى، مستقل بوده و

  مالی پروژه:وضعیت 

  دالر ونیلیم 200: بىیگذارى تقر هیسرما
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  

 

انرژیفرصت های سرمایه گذاری در حوزه   
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 شهرک انرژي هاي تجدید پذیرعنوان پروژه: 

  ها و ساخت و ساز رساختیزبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 فنی:تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات 

انرژى به  دیاست. در حال حاضر تول ریپذ دیانرژى از منابع تجد دیپروژه براى تول نیا
پروژه شاخصى در راستاى کاهش گاز هاى  نیاست. ا وابسته لىیسوخت هاى فس

 .مى باشد ستیز طیحفظ مح جهیگلخانه اى و در نت
روز آفتابى  360به خط استوا و دارا بودن  کىیچابهار از لحاظ نزد ىیایجغراف تیموقع

پروژه  نیکرده است. ا جادیا دىیخورش عیاحداث صنا منظور فرصت منحصر بفردى به
پروژه  نیگرفته شده است. ا نظر در دىیمگا وات بر ساعت انرژى خورش 400براى 

 در نظر گرفته شده دىیمگاوات بر ساعت انرژى خورش ونیلیم 5 دیبراى تول

 .است
در منطقه  ازیمگاوات بر ساعت وجود دارد و مازاد ن 20 تیپروژه ثبت شده با ظرف دو

 خواهد شد.  نیتام دیجد گذارى هیسرما قیآزاد از طر

 وضعیت پروژه 

 هکتار 730حدود مساحت سایت تخصیص یافته: 

 اطالعات عمومی پروژه 

با بخش  مشارکت خارجى و داخلى میگذارى مستق هیسرما  روش سرمایه گذاري:

 هیمشارکت در سرما ایبر اساس اجاره بلند مدت  نیخصوصى به روش واگذارى زم

و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان منطقه آزاد منظور  نیدر آن زم که گذارى

 .مى گردد

 روگاهین جادیصنعت )در طول شبانه روز( ضرورت ا ازیموردن داریانرژى پا نیجهت تأم

است، که  ریپذ هیمگاوات در طرحى جداگانه توج 1000 تیبا ظرف زین بىیترک کلیس
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 ونیلیم 200پروژه بالغ بر  نیدر ا ازیمورد ن گذارى هیبر اساس برآورد بعمل آمده سرما

 .مى باشد وروی

  .باشد مى EPCFا ی Turnkeyبه قراردادهاى لیپروژه قابل تبد نیا

 ىیآماده سازى مى باشد که در زمان اجرا اتیفوق الذکر صرفاً جهت انجام عمل مبالغ

اجراى هر واحد طراحى  ازیگذارى مورد ن هیرسانى مى شود و سرما روز شدن پروژه به

 گرددیبه مبلغ فوق اضافه م و شده اختصاصى، مستقل بوده

 

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون دالر 192حجم سرمایه گذاري تقریبی: 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 هاي پلیمري)شفاف یا رنگی(ورق عنوان پروژه: 

 صنایع پایین دستی پتروشیمی بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 مرتبه بلند سمت به حرکت و ساختمانها نماي در جدید هاي طراح رویکرد به باتوجه
 ایجاد همینطور و پلیمري هاي شیشه جمله از سبک مصالح از استفاده ضرورت سازي
 توسعه نیز و هوایی و آب شرایط بدلیل خورندگی از جلوگیري و بهتر کاري عایق

 است شده واقع استقبال مورد مصالح نوع این از برداري بهره ساز و ساخت و صنعت
 .باشد می اقتصادي توجیه داراي منطقه این در پروژه این اجراي لذا

 درسالتن 1000ظرفیت سالیانه:  

 وضعیت پروژه 
      % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

% )با توجه به اجراي آن در محدوده منطقه آزاد چابهار امکان تهیه مواد  -خارجی 
 اولیه از خارج از کشور به هدف صادرات وجود دارد(

 فروش :
 %  50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

  %  50بازار خارجی  درصد مورد انتظار در 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 متر مربع می باشد.  7000زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه زمین 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال             10830میزان سرمایه ثابت :

 %25نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال          18530میزان سرمایه در گردش :   

 سال4( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال1224:( NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال29360کل حجم سرمایه گذاري : 

 29%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  

 

تجارت و خدماتفرصت های سرمایه گذاری در حوزه   
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شهرک صنایع خودروعنوان پروژه: 

 رساختیتوسعه صنعتى و زبخش :  

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 

 پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی: تشریح موضوع
 التیخودرو منطقه آزاد چابهار با هددف ارائه خدمات و تسه شنهادىیشهرک پ

قطب خودرو سازى منطقه  جادیعمومى جهت ا ربناهاىیز و رفاهى بانى،یمتمرکز پشت
 به خارج از کشور را دنبال  صادرات داخلى و ازهاىین نیآزاد چابهار به منظور تام

 . دینما مى
 رشیآن انجام شده است و آماده پذ هیو مطالعات اول ىیمورد نظر جانما شهرک

 .بمنظور اجراى پروژه ها مى باشد کارشناسى مشاور جهت انجام مطالعات
 شده براى شهرک عبارتند از : نىیب شیپ ربناهاىیز

 

 وضعیت پروژه 

 جارىیاست قطعات آماده واگذارى، فضاهاى کارگاهى: امکانات هسته

و دفع  تیریمد ستمیکشى محوطه، راهها، برق، س وارید:  بانىیامکانات پشت

 پسماند هاى جامد،
 فاضالب، هیتصف الب،یهاى ناشى از س آب تیریشده، مد هیآب تصف نیتام ستمیس

ه هاى مجهز، مرکز آموزش، مراکز  شگایآزما :امکانات معمول: محوطه ىیروشنا

بندى، اسکان و  بسته ها، انبار، واحد هاى شیو برگزارى هما شگاهىینما تجارى و
 غذا خورى پرسنل

 
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 137

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 82:  بىیگذارى تقر هیسرماحجم سرمایه گذاري: 
 روش سرمایه گذاري :

با بخش خصوصى به روش  مشارکت خارجى و داخلى میگذارى مستق هیسرما
گذارى که در آن  هیسرما مشارکت در ایبر اساس اجاره بلند مدت  نیواگذارى زم

 گرددیو مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان منطقه آزاد منظور م نیزم
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شهرک شیمیاییعنوان پروژه:  

 زیرساخت ها و ساخت و سازبخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
منطقه آزاد چابهار با هددف ارائه خدمات و  ىیایمیسبک ش عیصنا شنهادىیشهرک پ

سبک  عیصنا جادیعمومى جهت ا ربناهاىیز و ، رفاهى بانىیمتمرکز پشت التیتسه
 دنبال داخلى و صادرات به خارج از کشور را ازهاىین نیبه منظور تام ىیایمیش

 شده و در حال حاضر  ىی. مکان موردنظر شهرک از سوى سازمان جانمادیمى نما
 شرکت اروند، کندوان پارس و ... فعال مى باشند جمله شهرک از نیعدادى واحد در ا

 

 وضعیت پروژه 

 چندمنظوره آماده سازى شده، سوله هاى نیقطعات زم :امکانات اختصاصى

 رطبقاتىیطبقاتى و غ

برق،  شبکه ارتباطات جاده اى درون شهرک، وارکشى،ید :بانىیامکانات پشت

 پسماندهاى و جمع آورى پساب، جمع آورى صنعتى و دنىیآب آشام نیشبکه تام

 خدمات رو ها، ادهیپساب مرکزى، پ هیتصف روان، آب هاى تیریمد ستمیجامد، س

 رهیمخابراتى، فضاى سبز و غ

واحدهاى  ش،یهما متمرکز، تجارت و مرکز کنفرانس شگاهیآزما :امکانات معمول

 و توسعه و ... قیتحق انبار قطعات و محصول، مرکز
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 هکتار 37سایت تخصیص یافته: 
 روش هاي سرمایه گذاري:

 خارجى و داخلى میگذارى مستق هیالف: سرما
 ایبر اساس اجاره بلند مدت  نی: مشارکت با بخش خصوصى به روش واگذارى زمب

و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان  نیگذارى که در آن زم هیسرما مشارکت در
 .گرددی منطقه آزاد منظور م

 

 

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 12: بىیگذارى تقر هیسرماحجم سرمایه گذاري: 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شهرک تخصصی فرآوري خرماعنوان پروژه: 

 توسعه صنعتی و زیرساختبخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 کی جادیشهرک تخصصى فرآورى خرما در منطقه آزاد چابهار ا شنهادیهدف از پ

 داتیتول نیبراى ا ىیربنایرفاهى و ز دى،یتول بانىیپشت امکانات مجتمع متمرکز داراى
توسط مشاور انجام  ىیجانما هی.مطالعات اولاست به منظور صادرات و مصارف داخلى
 رشیگرفته و در حال پذ قرار رشیمورد پذ دىیشده و در حال حاضر سه واحد تول

 طرح هاى مربوطه در شهرک مى باشد

 وضعیت پروژه 

جهت  سردخانه جارى،یفضاهاى باز، فضا هاى کارگاهى است :امکانات اختصاصى

کشت  شگاهىیآزما خرما، مرکز تخصصى پژوهشى ىیالگو نگهدارى خرما، وجود باغ

 بافت

 سدتم یس بدرق،  کشدى محوطده، جداده هداى دسترسدى،      وارید :بانىیامکانات پشت

آب هداى   تیریمدد  شده، هیآب تصف نیتام ستمیس جامد، و دفع پسماند هاى تیریمد

 .محوطه ىیفاضالب، روشنا هیآب باران، تصف آورى جمع الب،یناشى از س

واحدهاى  ش،یهما متمرکز، تجارت و مرکز کنفرانس شگاهیآزما :امکانات معمول

 و توسعه و ... قیتحق انبار قطعات و محصول، مرکز
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 هکتار 24 مساحت سایت تخصیص یافته: حدود

 

 :وضعیت مالی پروژه 

 میلیون دالر 5/8بیش از حجم سرمایه گذاری تقریبی: 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 احداث آب شیرین کنعنوان پروژه: 

 تاسیسات جانبی و توسعه زیر ساخت هابخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
منطقه  کیمنطقه و مناطق همجوار که در  ازیآب مورد ن نیپروژه با هدف تام نیا

است. در حال حاضر سازمان  دهیحى گردواقع شده، طرا کم خشک با بارش ساالنه
 دارىیاز کارخانه در خارج از منطقه خر را خود ازیمنطقه آزاد چابهار آب شرب مورد ن

را به  کینزد ندهیآ در سازى آب رهیروزانه به آب و ذخ ازین ع،یمى کند اما رشد صنا
 نیآب براى تام مکعب متر 100.000 دیخواهد داد. تول رییطور قابل مالحظه اى تغ

 سبک و مسکونى منطقه در نظر گرفته شده است. عیمصرف کنندگان صنا ازین

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 روش سرمایه گذاري: 
 خارجى و داخلى میگذارى مستق هیسرما

گذارى اصلى به عنوان سهام  هیمشارکت در سرما ایبر اساس اجاره بلند مدت  نیزم 
 ئه واگذار مى گرددارا چابهار سازمان منطقه آزاد

 

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 120تا  100: بىیگذارى تقر هیسرماحجم سرمایه گذاري: 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شهرک صنایع شیالتیعنوان پروژه: 

 رساختیتوسعه صنعتى و زبخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 التىیپارک ش نى،یسرزم شیمنطقه در راستاى آما التىیهاى ش لیاز پتانس نهیبه

صنعتى شامل شهرک آبزى پرورى، شهرک عمل  شهرک سازمان متشکل از سه

 .باشد مى ادىیو ص دیو منطقه ص ىیایآورى محصوالت در
عمان حاصل  اىیدر سواحل در رىیگیاز اسکله هاى ماه دی% ص 80حال حاضر  در
نسبى در  تیاز مز التیدارد . بخش ش رانیدر بازار ا اى که نقش عمده شودیم

 چابهار برخوردار است.

 هکتار 45: حدود  مساحت سایت تخصیص یافته

 

 وضعیت پروژه 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 10 سردخانه جارىیفضاهاى باز ، فضا هاى کارگاهى است: امکانات اختصاصى

 انیآبز فرآورى و ریکامل پرورش و تکث رهیزنج وجود هزار تنى، بازار حراج ماهى
 گویماهى و م ژهیبو

و دفع  تیریمد ستمیکشى محوطه ، راهها ، برق ، س وارید :بانىیامکانات پشت

هاى ناشى از  آب تیریشده ، مد هیاب تصف نیتام ستمیس پسماند هاى جامد ،
 محوطه. ىیفاضالب ، روشنا هیتصف باران، ، جمع آورى آب البیس

و  تجارى هاى مجهز مرجع ، مرکز آموزش ، مراکز شگاهیازما امکانات معمول:

هاى بسته بندى ، اسکان و غذا  واحد ها ، انبار ، شیو برگزارى هما شگاهىینما
 و توسعه قی،تحق خورى پرسنل

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 20: بىیگذارى تقر هیسرما حجم تقریبی سرمایه گذاري :
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 معرفی پروژه 

 وکشاورزى ىیغذا عیشهرک عمل آورى صناعنوان پروژه: 

 توسعه صنعتی و زیر ساخت هابخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه:  

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
با  کپارچهیمکانى  جادیدر منطقه آزاد چابهار ا ىیشهرک مواد غذا شنهادیهدف از پ
معمول براى  ىیربنایامکانات ز جادیو کشاورزان و ا کنندگان دیاز تول تیهدف حما

و  رانیغذائى کشاورزى در ا محصوالت عیجمع آورى، انبارش، عمل آورى و توز
مجدد و  صادرات )افغانستان و پاکستان (با هدف صادرات، هیکشور هاى همسا

 .تجارى
شهرک انجام شده  نیبرات( در اآب، برق و مخا عیشبکه توز نی)تأم هیسازى اول آماده

و ...  هیعمل آورى و بسته بندى برنج ، چاى ، ادو نهیفعال در زم واحد 25از  شیو ب
 شده اند. رشیشهرک پذ نیدر ا

 هکتار 34مساحت سایت تخصیص یافته: 

 وضعیت پروژه 

 جارىیفضاهاى باز، فضا هاى کارگاهى است: امکانات اختصاصى

و دفع  تیریمد ستمیکشى محوطه، راهها، برق، س وارید: بانىیامکانات پشت

 الب،یهاى ناشى از س آب تیریشده، مد هیآب تصف نیتام ستمیس پسماند هاى جامد،
 محوطه ىیفاضالب، روشنا هیتصف باران، جمع آورى آب

 هاى مجهز ، مرکز آموزش، مراکز تجارى و شگاهیآزما :امکانات معمول

بندى، اسکان و غذا خورى  بسته ها، انبار، واحد هاى شیو برگزارى هما شگاهىینما
 و توسعه قیتحق مرکز پرسنل،

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 12: بىیگذارى تقر هیسرما حجم سرمایه گذاری تقریبی :
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 معرفی پروژه 

 شهرک فناورى اطالعات و ارتباطاتعنوان پروژه: 

 فناورى هاى اطالعات و ارتباطات عیصنابخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 جادیشهرک فناورى اطالعات و ارتباطات در منطقه آزاد چابهار ا شنهادیهدف از پ

 امکانات جادیو دانش آموختگان و ا دکنندگانیاز تول تیحما با هدف کپارچهیمکانى 
 ىیخاص چابهار و توانا تیبه موقع توجه و صادرات با دیمعمول براى تول ىیربنایز

 .خصوص مى باشد نیشدن به هاب منطقه اى در ا لیتبد
با  توانندیگذاران/ توسعه دهندگان م هیتوجه به مطالعات انجام شده طرح ها ، سرما با

 .رندیشده تماس بگ هیدر مورد طرح ارا شتریکسب اطالعات ب براى منطقه آزاد چابهار

 

 وضعیت پروژه 

 زیر بناهاي مورد نظر:
 جارىیهاى است مکان ماهر، وجود مراکز آموزشى و دانشگاهى روىینامکانات اختصاصی: 

 (FALCON )ن نورى فالکو بریوجود شبکه ف نیقطعات آماده زم
 سنتر تاینور در منطقه، وجود د بریوجود فامکانات پشتیبانی: 

 :رساختیز
 متخصص روىیمنابع انسانى: ن تیریمد
 داده گاهیپا ک،یالکترون تجارت نترانت،یا نترنت،یفناورى: ا تیریمد

 امکانات معمول:
فناورى و مراکز فناورى و مرکز  پارک و توسعه ، وجود دانشگاه ها ، قیوجود مراکز تحق

 . رشد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

وجود  زیمرتبط ن تیامکان فعال منطقه گریدر شهرک هاى تخصصى د تیبه نوع فعال بسته

 . دارد
 شیهما مرکز کاال شیعرضه و نما مرکز تخصصى شگاههاىینما

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 روش سرمایه گذاري :
 خارجى و داخلى میگذارى مستق هیالف: سرما

گذارى اصلى به عنوان  هیمشارکت در سرما ایبر اساس اجاره بلند مدت  نی: زمب
 آزاد چابهار ارائه واگذار مى گردد منطقه سهام سازمان

 

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 20: بىیگذارى تقر هیسرما 
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 معرفی پروژه 

 پزشکى زاتیشهرک صنعتى تجهعنوان پروژه: 

 رساختیتوسعه صنعتى و زبخش : 

 منطقه آزاد چابهارجانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 کی جادیپزشکى در منطقه آزاد چابهار ا زاتیشهرک صنعتى تجه شنهادیپ هدف از

 دیبراى تول ىیربنایرفاهى و ز د،یتول بانىیپشت امکانات مجتمع متمرکز داراى
 داخلى است. مصارف صنعتى پزشکى به منظور صادرات و زاتیتجه

 وضعیت پروژه 

 جارىیاست قطعات آماده واگذارى، فضاهاى کارگاهى: امکانات اختصاصى

و دفع  تیریمد ستمیمحوطه، راه ها، برق، س وارکشىیدامکانات پشتیبانی: 

 آورى آب هاى روان، جمع تیریشده، مد هیتصف آب نیتام ستمیپسماندهاى جامد، س

 محوطه ىیفاضالب، روشنا هیآب باران، تصف

و  شگاهىینما و ههاى مجهز، مرکز آموزش، مراکز تجارى شگایآزما: امکانات معمول

 مرکز بسته بندى، اسکان و غذا خورى پرسنل، هاى ها، انبار، واحد شیبرگزارى هما

  و توسعه. قیتحق
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 اطالعات عمومی پروژه 

 روش سرمایه گذاری: 
 خارجى و داخلى میگذارى مستق هیالف: سرما

 ایبر اساس اجاره بلند مدت  نی: مشارکت با بخش خصوصى به روش واگذارى زمب
و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان  نیگذارى که در آن زم هیسرما مشارکت در

 .گرددیمنطقه آزاد منظور م

 

 :وضعیت مالی پروژه 

 دالر ونیلیم 5:  بىیتقر نهیهز
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 معرفی پروژه 

 احداث بازارچه سنتی تیس )عرضه محصوالت محلی و سنتی(عنوان پروژه: 

 تجارت       بخش : 

 چابهار )روستاي تاریخی تیس (منطقه آزاد جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
در راستاي شناساندن محصوالت فرهنگی قوم بلوچ و نیز بازاریابی و عرضه 
محصوالت صنایع دستی در مقیاس تجاري و نیز فراهم نمودن زمینه هاي صادرات 

 کز ایجاد خواهد شد.این نوع محصوالت به بازارهاي داخلی و خارجی این مر
هزار دست لباس سوزن دوزي شده زنانه و نیز   200ظرفیت سالیانه: عرضه ساالنه 

سکه دوزي همانند انواع کیف ، هزار عدد دیگر محصوالت سوزن دوزي و  300
 ، کیف پول و انواع ساعت دیواري و تابلوهاي دیواري وغیره .....کفش

 وضعیت پروژه 
 %100یه داخلی : دسترسی به مواد اول میزان

 فروش :
  %                 50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 % 50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 مترمربع  می باشد  5000زمین مورد نظر به میزان 

 سال می باشد. 30طول عمر مفید براي اجراي پروژه 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

  پروژهاطالعات عمومی 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 مطالعات امکان سنجی براي این طرح انجام شده است.

زمین مورد نظر در روستاي تیس در محدوده منطقه آزاد چابهار به صورت اجاره بلند 
 مدت قابل واگذاري به سرمایه گذار می باشد.

 ن صادر می گردد.تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازما

تسهیالت زیر ساختی ) برق ، آب ، ارتباط از راه دور ، سوخت ، جاده و ...( فراهم 
 شده است.

ماشین آالت ، تجهیزات ، و نیز شرکتهاي سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی 
 تعریف شده است.

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال    20800میزان سرمایه ثابت : 

 %31سرمایه : نرخ بازده
 میلیون ریال  16200میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.7( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال4012( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 36000کل حجم سرمایه گذاري :

 27%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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 معرفی پروژه 

 تخصصی بیمارستان احداثعنوان پروژه: 

    رفاهی خدماتیبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 می تخت 128 ظرفیت با خصوصی بیمارستان احداث و ایجاد پروژه اجراي از هدف
 است نیاز مورد مربع متر هزار ده مساحت به زمینی قطعه پروژه اجراي براي باشد

 است شده فرض طبقه درهشت مربع متر 16995 طرح اجراي براي نیاز مورد زیربناي
 شده لحاظ فاضالب تصفیه سیستم و موتورخانه تاسیس جهت آن متر 750 حدودا که

 موارد سایر و سبز ،فضاي پارکینگ فضاي مربع متر3000 میزان به همچنین است
 .  است شده گرفته درنظر

 هدف به عمدتاً که سال در درمانی خدمات خوابه تخت100 ظرفیت سالیانه: جذب
 علی همسایه کشورهاي از بیمار گردشگر جذب و درمانی توریسم خدمات ارائه

 می افغانستان و پاکستان کشور و فارس خلیج حوزه عربی کشورهاي الخصوص

 .باشد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 وضعیت پروژه 
 %10خارجی : %       90سترسی به مواد اولیه: داخلی د میزان

   %55در بازار داخلی درصد مورد انتظار فروش  فروش :
 %45درصد مورد انتظار در بازار خارجی 

 سال 3برنامه زمانبندي : 
 هکتار  می باشد.  2زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 25 پروژه اجراي براي مفید عمر طول

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 سرمایه به واگذاري قابل مدت بلند اجاره صورت به مربوطه زون در نظر مورد زمین
 .باشد می گذار
 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام

 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت
 .است

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .  است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال         650000میزان سرمایه ثابت :   

 %30نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال       187520میزان سرمایه در گردش :    

 سال 3.1( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 986736( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 837520کل حجم سرمایه گذاري :
  33%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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 معرفی پروژه 

 کمپینگ احداثعنوان پروژه: 

  گردشگري بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 دارد ضرورت آن اطراف نواحی و چابهار در گردشگري هاي پتانسیل وجود به توجه با
 کلیه با کمپینگ عنوان تحت گردشگري مکانهاي جنب گردشگران استقرار جهت

 . گردد تجهیز و سازي آماده امکانات
 مهمان در روز100ظرفیت سالیانه: پذیرش 

 وضعیت پروژه 
 %100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
  %70درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی

 %30درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   3زمین مورد نظر به میزان 

  .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 اطالعات عمومی پروژه 
 پروژه : تاسیسی نوع

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 مطالعات امکان سنجی براي این طرح انجام شده است.

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

  تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد.
برق ، آب ، ارتباط از راه دور ، سوخت ، جاده و ...( فراهم تسهیالت زیر ساختی ) 

 شده است.

ماشین آالت ، تجهیزات ، و نیز شرکتهاي سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی 
 تعریف شده است.

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  15000میزان سرمایه ثابت : 

 %27نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     2000میزان سرمایه در گردش : 

 سال3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال5679( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 17000کل حجم سرمایه گذاري :

 33%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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 معرفی پروژه 

 احداث مرکز تفریحات دریاییعنوان پروژه: 

  گردشگريبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 کشتی و ها قایق از استفاده تقاضاي رشد به تواند می چابهار آزاد منطقه در پروژه این
 افزایش را شده دیده تدراک ساحلی هاي فعالیت تنوع و نموده کمک تفریحی هاي
 غواصی و ماهیگیري براي استفاده ه پروژ این ساخت اهداف دیگر از.  دهد

 از الگوبرداري با همچنین.  باشد می شهري نماي بهبود و ساحلی گردشگري
 بجاي که گردشگرانی از آنسري براي هند کشمیر و بنگالدش همچون کشورهاي

 شناورهایی داخل در را خود اقامت مدت تمام دارند دوست ثابت هاي هتل در اسکان
 بگذارانند شده طراحی خوابه سه تا یک هاي سویت بصورت که فایبرکالسی یا چوبی

 ، غواصی همچون هایی فعالیت به همزمان اسکان بر عالوه مدت این طول در و
 رستوران به تبدیل را شناورها این از تعدادي همچنین.  بپردازند وغیره ماهیگیري

 هاي ایستگاه از یکی به بار یک ساعت یک هر بود خوهند آب روي بر شناور هاي
 مدت این طول در و نمود خواهند سوار را جدیدي مشتریان و نزدیک اي اسکله
 صید مسافران چشم جلوي شناور همان در زنده بصورت که غذاهاي سرو بر عالوه

 .شد خواهد اقدام هنري و تفریحی هاي فعالیت انواع برگزاري به نسبت میگردند
 گردشگر در روز 70ظرفیت سالیانه: جذب روزانه 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 وضعیت پروژه 
 %30خارجی     %70دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %100درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 -درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 1.9برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   2زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول

  عمومی پروژهاطالعات 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 سرمایه به واگذاري قابل مدت بلند اجاره صورت به مربوطه زون در نظر مورد زمین
 .باشد می گذار
 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  37300میزان سرمایه ثابت : 

 %30نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     24300میزان سرمایه در گردش : 

 سال3،3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال6717:( NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال و دو میلیون دالر 61600کل حجم سرمایه گذاري :

  27%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 احداث مرکز ورزشهاي آبیعنوان پروژه: 

 : گردشگر بخش

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 فراغت اوقات پرکردن بر عالوه که باشند می ورزشها ترین مفرح از آبی ورزشهاي
 وجود و منطقه جمعیت بودن جوان به توجه با .نیزمیگردند تندرستی و نشاط باعث

 بخصوص گردشگري هاي جاذبه از یکی همچنین و زمینه دراین بیشمار استعدادهاي
 جذب خود به را زیادي مشتریان میتواند مرکز این  ایران مرکزي فالت ساکنین براي
 همچنین و آزاد منطقه این در محور دریا تفریحی مراکز کمبود بر عالوه.  نماید

 نیاکان از سالیان طول در که کنارک و چابهار نشین ساحل جوانان در موجود مهارت
 منطقه این در  را مدرن آبی ورزشهاي مرکز یک ایجاد ضرورت  اند برده ارث به خود
 .است نموده چندان دو

 گردشگر در روز500ظرفیت سالیانه: جذب 

 وضعیت پروژه 
  %100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %70درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %30درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   2زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 
 سرمایه به واگذاري قابل مدت بلند اجاره صورت به پیکره ششم در نظر مورد زمین 

 .باشد می گذار
 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام 
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین 

 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال                    76700میزان سرمایه ثابت :   

 %30نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال      23400میزان سرمایه در گردش :    

 سال3.3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون دالر                  2ارز خارجی مورد نیاز  :    

 میلیون ریال10034( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون دالر 2میلیون ریال و 100100کل حجم سرمایه گذاري :

 29%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 ستاره 4 احداث هتلعنوان پروژه: 

 گردشگري                  بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 تعداد حتی و خود اقتصادي و فرهنگی – اجتماعی هاي موقیت با متناسب گردشگران
. نمایند می گیري تصمیم ها اقامتگاه انواع از یک هر در اقامت مورد در گروه اعضاي

 که است الزم گردشگر اقشار همه رضایت تامین و مناسب اقامتی اماکن عرضه براي
 تا باشد داشته وجود اقامتی اماکن مختلف هاي درجه از تنوعی چابهار آزاد منطقه در

 بین رقابت ایجاد با ، جامعه درآمدي اقشار تمام از مسافرین حال رعایت بر عالوه
 .شود افزوده آنها خدمات ارائه کیفیت بر اقامتی محصوالت کنندگان عرضه

 سویت 20اتاق یک ، دو و سه خوابه و  100ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %60دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

  %40خارجی 
 فروش :

 %80درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 
 %20مورد انتظار در بازار خارجی درصد 

 سال 2برنامه زمانبندي : 
 هکتار  می باشد.   3زمین مورد نظر به میزان 

 سال می 25 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
 .باشد
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد.

تسهیالت زیر ساختی ) برق ، آب ، ارتباط از راه دور ، سوخت ، جاده و ...( فراهم شده 
 است.

و نیز شرکتهاي سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی ماشین آالت ، تجهیزات ، 
   تعریف شده است

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  300100میزان سرمایه ثابت : 

 %25نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     29900میزان سرمایه در گردش : 

 سال4( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون دالر   2ارز خارجی مورد نیاز  :  

 میلیون ریال 7120( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال و دو میلیون دالر 30000کل حجم سرمایه گذاري :

 30%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 ستاره 5احداث هتل عنوان پروژه: 

 گردشگري                  بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 در و المللی بین بزرگ و مهم رویداد چندین گذشته سال یک طول در اینکه به باتوجه
 کمبود مدت این طول در براي و است گردیده برگزار آزاد منطقه این در جهانی سطح

 از چه و ماهیتی لحاظ از چه المللی بین استانداردهاي بر منطبق اقامتی فضاهاي
 نظر در با بنابراین است گردیده احساس شدت به شده ارائه خدمات سطح و نوع لحاظ

 براي اي منطقه هاب یک بعنوان است قرار که آزاد منطقه مدت بلند اهداف گرفتن
 و تاجر ها میلیون میزبان ترانزیتی و گردشگري ، صنعتی ، تجاري هاي فعالیت انواع

 معتبر هاي نمایشگاه و همایش برگزاري همچنین و جهانی بزرگ صنایع صاحبان
 و 5 هاي هتل جمله از مرتبط هاي زیرساخت ایجاد نیازمند امر این باشد المللی بین

 . باشد می جهانی مقیاس در و شیک ستاره 7
 سویت رویال 2سویت عادي و  30اتاق و  100ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %30خارجیی      %70دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 % 60درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 % 40درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   4زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 30 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 گردد.تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می 

تسهیالت زیر ساختی ) برق ، آب ، ارتباط از راه دور ، سوخت ، جاده و ...( فراهم شده 
 است.

ماشین آالت ، تجهیزات ، و نیز شرکتهاي سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی 
   تعریف شده است

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال      317000میزان سرمایه ثابت :   

 %25سرمایه :نرخ بازده 
 میلیون ریال    69000میزان سرمایه در گردش :    

 سال4( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون دالر            4ارز خارجی مورد نیاز  :   

 میلیون ریال12850( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون دالر4میلیون ریال و 386000کل حجم سرمایه گذار:

 32%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 ((BUOYطرح تولید بویه صیاديعنوان پروژه: 

 صنعت                 بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 در صنعتی و سنتی شناورهاي انواع 3000 از بیش وجود و دریایی صنایع رونق به نظر
 صنایع ایجاد کشور، از خارج از صیادي مورد نیاز ملزومات تامین و حومه و چابهار
 پایین صنایع) بویه تولید اولیه مواد وجود و صیادي شناورهاي نیاز تامین جهت جانبی
 نماید. می پذیر توجیه را طرح این(  پتروشیمی دستی

 سال در بویه هزار 300ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
 % 100داخلی  سترسی به مواد اولیه:د میزان

 فروش :
 % 80درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 % 20درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   1زمین مورد نظر به میزان 

 سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
  .باشد

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 166

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین

 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  8500میزان سرمایه ثابت : 

 %24نرخ بازده سرمایه 
 میلیون ریال  3500میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.1( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 8350( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 12000کل حجم سرمایه گذاري :

 30%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 .(..کاپشن و) طرح تولید پوشاک چرمیعنوان پروژه: 

 صنعت                       بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 و بلوچستان و سیستان استان مرزي نواحی در صنعتی کشتارگاههاي وجود به توجه با
 براي توان می همسایه، کشورهاي از موردنیاز چرم تامین امکان دیگر سوي از نیز

 .نمود استفاده آنها شده استحصال پوست از دارد عام مصرف که چرمی پوشاک تولید
 دست در سال 50000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  % 100رسی به مواد اولیه: داخلی دست میزان

 فروش :
 % 60درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 % 40درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

واگذاري به سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  18600میزان سرمایه ثابت : 

 %32نرخ بازده سرمایه 
 میلیون ریال  12700میزان سرمایه در گردش :

 سال 3.6( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 3347( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 31300کل حجم سرمایه گذاري :

 33%(:IRRنرخ بازده داخلی )
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 169

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 ماهیگیري تور تولید طرحعنوان پروژه: 

 صنعت     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 توجه وبا صیادي و صید حوزه در فعال صیاد 25000 از بیش دسترسی تسهیل هدف به
 و میشود انجام کنارک و چابهار آبهاي در کشور ماهیان تن صید درصد 70 اینکه به
 شده تلقی راهبردي هاي فعالیت از که منطقه این در صیادي و صید رونق راستاي در
 تامین و حومه و چابهار در صنعتی و سنتی شناورهاي انواع 3000 از بیش وجود و

 نیاز تامین جهت جانبی صنایع کشور، ایجاد از خارج از صیادي موردنیاز ملزومات
 دستی پایین صنایع) ماهیگیري تور و نخ تولید اولیه مواد وجود و صیادي شناورهاي
 .نماید می پذیر توجیه را طرح این(  پتروشیمی

 تن در سال10000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %-خارجی   % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 % 70در بازار داخلی درصد مورد انتظار فروش 

 % 30درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.   1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 170

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین

 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  7500میزان سرمایه ثابت :

 %28نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     2500میزان سرمایه در گردش :

 سال3،3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال3014( :NPVخالص)ارزش حال 

 میلیون ریال 10000کل حجم سرمایه گذاري :

 31%(:IRRنرخ بازده داخلی )

 



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 171

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 تحریر دفترچه تولید طرحعنوان پروژه: 

                      صنعتبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 کارخانجات نبود همچنین و التحریر لوازم از اي عمده حجم بودن وارداتی به توجه با
 وجود نیز و همجوار هاي استان و بلوچستان و سیستان استان در لوازم اینگونه تولید
 بلوچستان و سیستان استان و چابهار شهر در دانشجویان و آموزان دانش عظیم خیل

 . باشد می اقتصادي توجیه داراي تحریر دفترچه تولید طرح ،
 سال در تن 2700ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه
 % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان
 فروش : 

 % 70درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 
 % 30درصد مورد انتظار در بازار خارجی 

 سال 2برنامه زمانبندي : 
 مترمربع  می باشد.  5000زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 172

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

قابل واگذاري به سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین

 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  9750میزان سرمایه ثابت : 

 %31نرخ بازده سرمایه 
 میلیون ریال  3250میزان سرمایه در گردش :

 سال 3.2( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 3232( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 13000کل حجم سرمایه گذاري :

 33%(:IRR) نرخ بازده داخلی
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 173

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 (تصفیه شکرخام) طرح تولید شکرعنوان پروژه: 

      صنعتبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 جوابگوي داخل تولیدات که باشد می بازارهایی از یکی ایران در شکر مصرف بازار
 کشور کل نیاز مورد شکر تن میلیون 2.5 نیاز به توجه با طرفی از باشد نمی آن تامین

 واردات بصورت الباقی و تولید داخل در آن تن میلیون 1.5 میزان این از که سال در
 از که هند کشور نزدیکی در چابهار آزاد منطقه گرفتن قرار به توجه با و میگردد تامین
 کاهش موجب مذکور پروزه اجراي باشد، می دنیا در شکر عمده کنندگان تامین
 باالي حجم طرفی از باشد می نقل و حمل بخش در الخصوص علی شده تمام هزینه

 توجهی قابل حجم ورود و  منطقه کشورهاي در مختلف مصارف در شکر مصرف
 غذائی مواد درکارخانجات استفاده و مردم مصارفعموم کشور براي  داخل به شکر
 وجود به توجه با و شکالت و شیرینی ، بیسکویت انواع ، ،کمپوت مربا انواع مانند

 .بود خواهد اقتصادي پروژه این کشور شرق شمال و شرق در صادراتی بازارهاي
 تن در سال25000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %100خارجی %    -دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 % 50داخلی درصد مورد انتظار فروش در بازار 
 % 50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 

 سال 2برنامه زمانبندي : 
 هکتار  می باشد.   1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 174

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین

 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  24450میزان سرمایه ثابت :

 %23نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال    17800میزان سرمایه در گردش :

 سال3،2( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال3169( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 42250کل حجم سرمایه گذاري :

  28%(: IRRنرخ بازده داخلی )



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 175

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 دریایی شناورهاي قطعات تولید طرحعنوان پروژه: 

      صنعتبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 در صنعتی و سنتی شناورهاي انواع 3000 از بیش وجود و دریایی صنایع رونق به نظر
 اولیه مواد تماماً که منطقه این در سازي شناور کارگاه 5 وجود نیز و حومه و چابهار
 کشور از را خود نیاز مورد هاي چسب و الیاف ، میخ انواع از اعم را خود نیاز مورد

 خدمات و قطعات تامین جهت جانبی صنایع ایجاد نمایند می اماراتتامین و پاکستان
 و شیالتی هاي فعالیت پشتیبانی اصلی ضروریات از موجود شناورهاي پشتیبانی

 . باشد می تجاري
 کلیه و استر پلی رزین ، فوالدي ورق و پروفیل انواع:  اولیه مواد از طرح این در

 سایر و رنگ مکانیکی، آمادي و استاندارد قطعات ،(شیمیایی مواد) آن متعلقات
 استفاده دریایی شناورهاي و ها کشتی نیاز مورد قطعات تن 100 تولید براي متعلقات

 . شود می
 سال تن در100ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %30%   خارجی  70دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 % 85درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 % 15انتظار در بازار خارجی درصد مورد 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 مترمربع  می باشد.  2500زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 176

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  8100میزان سرمایه ثابت:
 % 24نرخ بازده سرمایه :

 میلیون ریال     5.900میزان سرمایه در گردش :

 سال2.75( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 ارز خارجی مورد نیاز  :  

 میلیون ریال1.979( :NPVخالص)ارزش حال 

 میلیون ریال14000کل حجم سرمایه گذاري :

 % 29(: IRRنرخ بازده داخلی )
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 177

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 فلزي قوطی تولید طرحعنوان پروژه: 

 صنعت                      بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 شرکت 14 و کشور در غذایی مواد بندي بسته صنعت 200 از بیش وجود به توجه با
 هاي قوطی انواع تن هزار 400 از بیش ساالنه که کنارک و چابهار در ماهی تن تولید
 و بوده مذکور صنعت بالفعل مشتریان تواند می باشد، می آنها نیاز مورد بندي بسته

 تحول غذایی مواد بندي بسته صنایع به نسبت کشور از ارز خروج از جلوگیر بر عالوه
 نمایند ایجاد را بزرگی

 تن انواع قوطی فلزي و درب هاي آسان بازشو 80000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %50خارجی %      50ترسی به مواد اولیه: داخلی دس میزان

 فروش :
 % 80درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

  % 20در بازار خارجی درصد مورد انتظار 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار  می باشد.  1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 178

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه زمین مورد 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  15000میزان سرمایه ثابت : 

 %24نرخ بازده سرمایه 
 میلیون ریال   5200میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.2( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 7823( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 20200سرمایه گذاري :کل حجم 

 30%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 طرح تولید کاغذ سمبادهعنوان پروژه: 

 صنعت                    بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 کشورهاي و خلیج منطقه در زیاد خورندگی و باال رطوبت داراي هواي و آب به نظر
 و سیستان استان در سمباده کاغذ اولیه مواد تهیه جهت غنی معادن وجود و همسایه

 صاف و زده زنگ سطوح روي از زنگ زدودن جهت  تولیدکاغذ سمباده بلوچستان
 .باشد می اقتصادي توجیه داراي  چوبی و آهنی سطوح روي نمودن

 متر مربع در سال1000000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  %-خارجی     % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 % 80درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 % 20درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 متر مربع  می باشد.  5000زمین مورد نظر به میزان 

  .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي فیدم عمر طول
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 180

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  10400میزان سرمایه ثابت : 

 %24نرخ بازده سرمایه 
 میلیون ریال   5200میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.2( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 1433( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 15600کل حجم سرمایه گذاري : 

 30%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 طرح تولید لنت کالچان پروژه: عنو

 صنعت       بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 در تردد جهت خارجی سنگین و سبک خودرو انواع 13000 حدود ورود به توجه با
 مسافت بعد علت به استان در خودروها باالي تردد و چابهار آزاد منطقه مصوب شعاع

 سار و استان در تولیدي کارخانجات گونه این نبود نیز و مواصالتی مسیرهاي طوالنی
 . باشد می اقتصادي توجیه داراي طرح این اندازي راه ، همجوار هاي استان

 تن در سال 300ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  % 20خارجی     % 80دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  60درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  40درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار می باشد.  1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 غیر دولتیساختار شرکت : 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  10237میزان سرمایه ثابت : 

 %26نرخ بازده سرمایه 
 میلیون ریال   6500میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.2( :PBPسرمایه)دوره بازگشت 

 میلیون ریال 765( : NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 16737کل حجم سرمایه گذاري : 

 31%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 طرح تولید لوازم آرایشی و بهداشتیعنوان پروژه: 

 صنعت         بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 و تبیین اجمالی مشخصات فنی: تشریح موضوع پروژه

 این در بهداشتی و آرایشی لوازم تولید موردنیاز اولیه مواد بودن دسترس در به توجه با
 نیز و...(  و مرغ شتر روغن ، ورا آلوئه آرگان، روغن ، جلبک) همجوار مناطق و منطقه
 در آن ایران،تولید و منطقه در آرایشی و بهداشتی لوازم زیاد سرانه مصرف میزان
 .دارد اقتصادي صرفه چابهار آزاد منطقه

 و خاورمیانه دالري میلیارد 7 و ایران آرایشی لوازم دالري میلیارد 2 بازار به توجه با
( داخلی تقاضاي درصد 15) کشور داخل در آن دالري میلیون 350 از کمتر تولید
 . باشد می اقتصادي توجیه داراي بهداشتی و آرایشی لوازم تولید واحد ایجاد

قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی اعم از انواع کرم، عطر و  53.000ظرفیت سالیانه: 
 ادکلن و سایر لوازم آرایشی در سال

 وضعیت پروژه 
  % 40خارجی   % 60دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  60درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  40بازار خارجی درصد مورد انتظار در 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 متر مربع می باشد.  2000زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه  زمین مورد
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال    8/4.384میزان سرمایه ثابت : 

 %27نرخ بازده سرمایه:
 میلیون ریال       5/4.090میزان سرمایه در گردش : 

 سال  3.8( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 ارز خارجی مورد نیاز  :                                                       

 میلیون ریال 3/3984( : NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 3/8.475کل حجم سرمایه گذاري : 

 29%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 طرح تولید نخ پالستیکیعنوان پروژه: 

  صنعت     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که پاکستان ازجمله همسایه کشورهاي در پالستیک صنعت اولیه مواد گرانی به نظر
 کیفیتی با و تامین پالستیکی هاي باله  بازیافت محل از پالستیکی اولیه مواد بیشتر
 و وسیع هاي ظرفیت به نظر و نمایند می محصول تولید به مبادرت پایین بسیار

 در شده یاد ایجادصنایع با تا است الزم کشور در پالستیک صنعت صرفه به مقرون
 هاي پالستیکی بازار کاالهاي تامین مرکز به را منطقه این چابهار آزاد منطقه

 تبدیل هندوستان جمله از هدف کشورهاي مرتبط صنایع میزبانی نیز و همجوار
 . نماییم

 تن در سال10000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه 
  % -خارجی      % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  70درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  30درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار می باشد.  1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

واگذاري به سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  19000میزان سرمایه ثابت :

 % 28نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     4000میزان سرمایه در گردش :

 سال 3،3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 6241( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 23000کل حجم سرمایه گذاري :

 31%(:IRR)نرخ بازده داخلی 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 طرح تولید نشاسته و آرد از برنجعنوان پروژه: 

 صنعت                     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 که باشد می برنج فرآوري زمینه در فعال آزاد مناطق از یکی چابهار آزاد منطقه
 راستاي در که میدهد تشکیل برنج هاي دانه نیم را آن  جانبی محصوالت از بخشی
 بوده برنج آرد و نشاسته به تبدیل قابل تولید زنجیره تکمیل و محصول ارزش افزایش

 . باشد می... و تبدیلی ، غذایی صنایع در استفاده مورد که

–تن  330تن و درجه دو مصارف صنعتی 1000ظرفیت سالیانه: نشاسته درجه یک 

 تن در سال 600آرد برنج 

 وضعیت پروژه 
  % -خارجی      % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2زمانبندي : برنامه 

 هکتار می باشد.  1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال    12000میزان سرمایه ثابت : 

 %31نرخ بازده سرمایه:
 میلیون ریال       7800میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.2( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 1430( :NPVارزش حال خالص)

 ریالمیلیون  19800کل حجم سرمایه گذاري :

 34%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 و تایل صورت به(  گرانیت براي سنگ) بر گرانیت کارخانه طرحعنوان پروژه: 

 اسلب

 صنعت     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 سنگ واحد ایجاد هاي مزیت از بلوچستان و سیستان استان در گرانیت معادن وجود
 و تایل صورت به شده تهیه هاي پالک انواع. باشد می آن به وابسته صنایع و بري

 هاي سنگ سایر و گرانیت سنگ.  دارد فروانی  مصرف سازي ساختمان در اسلب
 داراي مرمریت مانند ها سنگ سایر به نست بازالت و دیوریت و گابر نظیر سخت

 در آن انواع صادرات صورت در باشد می زیادي فشاري مقاومت و مکانیکی استحکام
 زیادي آوري ارز  باعث دارد که باالیی افزوده ارزش به توجه با مختلف هاي اندازه

 .   شد خواهد
 متر مربع در سال  30000ظرفیت سالیانه: 

 وضعیت پروژه
  % 100رسی به مواد اولیه: داخلی دست میزان

 فروش :
 %  30مورد انتظار فروش در بازار داخلی  درصد

 %  70درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار می باشد.  2زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  13000میزان سرمایه ثابت :

 %31نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     8775میزان سرمایه در گردش : 

 سال3،2( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال7676( : NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 21775کل حجم سرمایه گذاري :

 33%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 میگو و ماهی بندي بسته و آوري عملعنوان پروژه: 

 صنعت            بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تبیین اجمالی مشخصات فنی:تشریح موضوع پروژه و 

 با و صیادي و صید حوزه در فعال صیاد 25000 از بیش دسترسی تسهیل هدف به
 و میگو تن 3000 از بیش پرورش و کشور ماهیان تن صید درصد 70 اینکه به توجه
 هزار 12 به آن افزایش طرح و میگو کشت زیر مزار هکتار هزار 5 از بیش وجود
 فرآوري و بندي بسته ، جانبی صنایع نبود بدلیل متقابالً و چابهار منطقه در هکتار

 اکثر و شود فاسد شده صید میگو و ماهی%  30 از بیش سالیانه تا شده باعث مناسب
 ایجاد لذا گردد می منتقل استان از خارج به فرآوري عملیات انجام جهت تولیدات
 به دریایی منابع تبدیل باعث و بوده برخوردار باالیی آوري سود از مذکور صنعت
 .گردد می باالتر افزوده ارزش

 تن در سال 2000ظرفیت سالیانه:  

 وضعیت پروژه 
          % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار می باشد.   1زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

واگذاري به سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال   23000میزان سرمایه ثابت : 

 %29نرخ بازده سرمایه:
 میلیون ریال       4550میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 5743( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 27550کل حجم سرمایه گذاري :

 32%(:IRRداخلی )نرخ بازده 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 فوم نرم پلی اورتان مبلمانعنوان پروژه: 

  صنایع پایین دستی پتروشیمی بخش : 

 :  انواع مبلمانخدمات تولیدی: 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 در ساحلی مناطق و منطقه این باالي خورندگی و هوا و آب نوع به توجه با
 سردخانه ساخت همچنین و مبلمان صنعت در ها ورق نوع این همسایه کشورهاي

 توسعه باالي نرخ بدلیل لذا. دارد صنعتی کاربرد ویژه هاي سوله و کانکس ها،
 اقتصادي صرفه چابهار آزاد منطقه در پروژه این اجراي عمرانی عملیات و صنعتی

 .دارد
 تن درسال 2400ظرفیت سالیانه:   

 وضعیت پروژه 
        % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 متر مربع می باشد.  6000زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
  میلیون ریال21570میزان سرمایه ثابت :

 %24نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال         18700میزان سرمایه در گردش :   

 سال 4( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 3419( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال40270کل حجم سرمایه گذاري : 

 29%(:IRRنرخ بازده داخلی )
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 195

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 لوله معرفی پروژه 

                  دستی پتروشیمیصنایع پایین بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 کشورهاي در ساحلی ومناطق منطقه این باالي خورندگی و هوا و آب نوع به توجه با
 و وپتروشیمی وگاز نفت ، وفاضالب آب انتقال صنایع در ها ورق نوع این همسایه،
 باالي نرخ بدلیل لذا. دارد صنعتی کاربرد ویژه هاي سوله و ها سردخانه ایجاد همچنین

 صرفه چابهار آزاد منطقه در پروژه این اجراي عمرانی عملیات و صنعتی توسعه
 .دارد اقتصادي

تن در سال انواع اتصاالت grv،1500تن grp،2000تن لوله 6000ظرفیت سالیانه:   
 چند سازه

 وضعیت پروژه 
          % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 متر مربع می باشد.  10000زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول

 ت عمومی پروژهاطالعا 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت
 .است

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال298133میزان سرمایه ثابت :

 %23نرخ بازده سرمایه : 
 میلیون ریال180072سرمایه در گردش :   میزان 

 سال 4( : PBPدوره بازگشت سرمایه)

 ارز خارجی مورد نیاز  :                       

 میلیون ریال 33572( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال478205کل حجم سرمایه گذاري : 

 25%(: IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 مالی منطقه آزاد چابهار ري تجاري ومجتمع اداعنوان پروژه: 

         تجارتبخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:
 و سیستان استان جنوب هاي شهر از فراوانی گردشگران و سال مسافران هر

 یک مجلل و مدرن  بازارهاي که فقدان مینماید دیدن  مکران سواحل و بلوچستان
 داده قرار خود کار سرلوحه را گردشگري قطب انداز چشم که اي منطقه براي کمبود
 هر مسافرت اصلی بخشهاي همواره از که سوغات تهیه و کردن خرید. باشد می  است

 هاي بازار در که دارند تمایل تجاري گردشگران ویژه به و گردشگران است گردشگر
.  باشند داشته اختیار در را هایی نمونه مختلف ملل هاي فرهنگ و از بزنند قدم مجلل

 با تا است شده داده المللی بین  بازار دو احداث پیشنهاد  چابهار آزاد منطقه در
 ..نمایند کمک گردشگران نیازهاي سازي برطرف به تجاري و فراغتی کارکردهاي

 غرفه 230ظرفیت سالیانه:   

 وضعیت پروژه 
         % 70دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 %  30خارجی 
 فروش :

 %  100درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 
 %  -درصد مورد انتظار در بازار خارجی 

 سال 3برنامه زمانبندي : 
 هکتار می باشد.  3زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 30 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 طالعات عمومی پروژها 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 در این پروژه سازمان آمادگی مشارکت با سرمایه گذار را دارد.

 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت
 .است

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  645000میزان سرمایه ثابت : 

 %30نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال  29500میزان سرمایه در گردش : 

 سال  3.4( : PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون دالر                                     5/5ارز خارجی مورد نیاز  :  

 میلیون ریال 65130( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 874500حجم سرمایه گذاري :کل 

 33%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 ورق آلومینیوم کامپوزیتیعنوان پروژه: 

 صنعت     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 کشورهاي در ساحلی ومناطق منطقه این باالي خورندگی و هوا و آب نوع به توجه با
 همچنین و سقف ، دیوارها ، نما مانند ساختمانی صنایع در ها ورق نوع این همسایه

 در پروژه این اجراي لذا. دارد صنعتی کاربرد ویژه هاي سوله و ها سردخانه ایجاد
 .دارد اقتصادي صرفه چابهار آزاد منطقه

 متر مربع در سال 857،892تن معادل  5000ظرفیت سالیانه:  

 وضعیت پروژه 
         % 60دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 %  40خارجی 
 فروش :

 %  70درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 
  %  30درصد مورد انتظار در بازار خارجی  

 سال 2برنامه زمانبندي : 
 متر مربع می باشد.  7000زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال 48959:میزان سرمایه ثابت 
 %25نرخ بازده سرمایه :

 میلیون ریال110658میزان سرمایه در گردش :   

 سال4( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 ارز خارجی مورد نیاز  :                       

 میلیون ریال42927( :NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال159617کل حجم سرمایه گذاري : 

 91/27%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 آهنی میلگرد و ورق گرم نورد طرحعنوان پروژه: 

 صنعت     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 صفحه همچنین و ساختمانی صنایع در آهنی میلیگرد از عبارت گرم نورد خروجی سایر
 ، سازي پروفیل) صنعتی مصارف در آن کاربرد که است آهنی( ورق یا پیلت) فلزي
 .باشد می(سازي قوطی سازي و لوله

 عدد در سال 30000000ظرفیت سالیانه:  

 وضعیت پروژه 
         % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

% )با توجه به اجراي آن در محدوده منطقه آزاد چابهار امکان تهیه مواد  -خارجی 
  اولیه از خارج از کشور به هدف صادرات وجود دارد(

 فروش :
 %  70درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  30درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 2برنامه زمانبندي : 

 هکتار می باشد.   5ر به میزان زمین مورد نظ

  .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاري به 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 در این پروژه سازمان آمادگی مشارکت با سرمایه گذار را دارد.

 شده فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت
 .است

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  219917میزان سرمایه ثابت : 

 %23نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال     23400میزان سرمایه در گردش : 

 سال3( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 ارز خارجی مورد نیاز  :  

 میلیون ریال6733: (NPVارزش حال خالص)

 میلیون ریال 243317کل حجم سرمایه گذاري :

 28%(:IRRنرخ بازده داخلی )
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  

 

کشاورزی و شیالتفرصت های سرمایه گذاری در حوزه   
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 مجتمع گلخانه ايعنوان پروژه: 

 تجارت     بخش : 

 منطقه آزاد چابهار جانمایی پروژه: 

 تبیین اجمالی مشخصات فنی:تشریح موضوع پروژه و 
 جمله از) اي مدیترانه و مناسب ، معتدل هواي و آب مانند مناسب وجود بسترهاي

 و( سال طول در جنوبی مناطق سایر به نسبت کافی مستقیم و نور مناسب دماي
 با اي گلخانه محصوالت صادراتی بازار ماهر و نیروي انسانی وجود همچنین
 منطقه در اي گلخانه مجتمع یک ساخت امکان همجوار کشورهاي در باال پتانسیل

 کشت) کشاورزي نوین در هاي شیوه ایجاد بنابراین با. نماید می پذیر توجیه را
 زمینه بالقوه در توان این میتوان و طبیعت مردم میان حایل دیوار برداشتن و( بافت

 در ایجاد انگیزهطرح با  این. نمود تبدیل نمایشگاهی را به توان بالفعل و کشاورزي
 .باشد توجیه  قابل هاي طرح از یکی تواند می گذاران سرمایه

 تن 7500ظرفیت سالیانه:   

 وضعیت پروژه 
          % 100دسترسی به مواد اولیه: داخلی  میزان

 فروش :
 %  50درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلی 

 %  50درصد مورد انتظار در بازار خارجی 
 سال 3زمانبندي : برنامه 

 هکتار می باشد.  20زمین مورد نظر به میزان 

 .باشد سال می 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 نوع پروژه : تاسیسی

 ساختار شرکت : غیر دولتی
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

اجاره بلند مدت قابل واگذاري به سرمایه زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت 
 گذار می باشد.

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزات تمام
 فراهم...(  و جاده ، سوخت ، دور راه از ارتباط ، آب ، برق)  ساختی زیر تسهیالت

 .است شده
 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و ، تجهیزات ، آالت ماشین
 .است شده تعریف

 :وضعیت مالی پروژه 
 میلیون ریال  42900میزان سرمایه ثابت : 

 %26نرخ بازده سرمایه :
 میلیون ریال   22100میزان سرمایه در گردش : 

 سال 3.8( :PBPدوره بازگشت سرمایه)

 میلیون ریال 3680( :NPVارزش حال خالص)

 ریالمیلیون  65000کل حجم سرمایه گذاري :

 29%(:IRRنرخ بازده داخلی )

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 206

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 منطقه آزاد ارسفرصت های سرمایه گذاری در 
www.arasfz.ir 
Info@arasfz.ir 

 مرکزی دفتر

 ارس آزاد منطقه اداری سایت – ميرزا عباس ميدان ـ جلفا ـ شرقی آذربایجان: آدرس
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

در محدوده  یاسالم يبا مصوبه مجلس شورا 2/6/1382 خیمنطقه آزاد ارس در تار
و متعاقبا محدوده آن  سیتاس یشرق جانیاز شهرستان جلفا در شمال استان آذربا يا

 و  نیدر چهار محدوده منفصل جلفا، نوردوز، خداآفر 16/12/93نامه مورخ  بیبا تصو

 نقطه در ارس تجاري آزاد منطقه است. افتهی شیهکتار افزا 51.611به  گلویب یقل
 منطقه و آذربایجان ارمنستان، هاي جمهوري مرز در ایران استراتژیک مرزي

 . است شده واقع نخجوان خودمختار

 کشاورزي براي حاصلخیز اراضی از برخورداري و ارس رود حاشیه در ارس آزاد منطقه
 بازار به صادرات رویکرد با صنعت و کشت بزرگ هاي مجتمع ایجاد و صنعتی

 و تجاري مرکزیت عنوان به تبریز شهر کالن به نزدیکی و قفقاز حوزه کشورهاي
 در مستقر صنایع از متاثر صنعتی ظرفیت هاي از برخورداري و منطقه برتر صنعتی

 نقلی و حمل زیرساخت هاي تکمیل با آنها، و بازار تولید توسعه براي شرقی آذربایجان
 کشورهاي با اقتصادي و تجاري مبادالت توسعه در را موثري نقش است مقرر خود

 .    نماید ایفا قفقاز حوزه
 و آب اش، شده محافظت طبیعی ذخایر علت به ارس تجاري آزاد منطقه حال، درعین
 به اش، فرهنگی و تاریخی هاي جذابیت و ، معدنی آب هاي چشمه ، مساعد هواي

  . است شده تبدیل المللی بین گردشگري جاذبه یک
 شمال گوشه در مرزي خاص شرایط در گرفتن قرار لحاظ به منطقه این همچنین

  هاي بنگاه ایجاد و اقتصادي هاي فعالیت انجام براي باالیی پتانسیل از کشور غرب

 .باشد می برخوردار مختلف کشاورزي و صنعتی – تولیدي
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 
  

 

تجارت و خدمات حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی: 

 تتراپک پاکت تولید: عنوان طرح

 شیمیایی صنایع: بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقهجانمایی پروژه

 : طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی تشریح موضوع
 شدن یکی اساس بر دارد، شهرت تتراپک تجاري نام به که اي الیه چند بندي بسته
 داري نگه براي که گیرد می شکل اتیلن پلی مذاب مواد و آلومینیوم و مقوا هاي الیه

 کار به یخچال، از خارج و معمولی محیط در ها آبمیوه و لبنی مواد مدت طوالنی
 بندي بسته براي  که است شده داده پوشش مقواي یا کاغذ نوعی تتراپک. آید می

 تولید در. شود می استفاده آبمیوه و لبنی هاي فراورده شیر، مانند شدنی فاسد مایعات
 ماده 3 این. دارند مهمی عملکرد یک هر که شود می استفاده ماده نوع 3 از تتراپک

 خصوصیات مورد در بعدي هاي بخش در که آلومینیوم و اتیلن پلی مقوا، از عبارتند

 .شد خواهد داده توضیح مواد از یک هر

 مربع متر 7000:  طرح نیاز مورد زمین

 درسال تن 7500:   ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد100:  داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 :فروش

 درصد  70: شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 30:شده بینی پیش خارجی بازار 
 ماه16(: تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

  است دسترس در طرح سنجی امکان
    .است شده تهیه نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
    .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 اطالعات عمومی پروژه 

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 5/0 5/0 37400 20554 سرمایه ثابت

 04/1 04/1 37400 39211 سرمایه در گردش

 5/1 5/1 37400 59765 گذاري کل سرمایه

 ریال میلیون  6500:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش

 یورو میلیون  سال در  ریال میلیون 1.4:    فعلی ارزش خالص 

 درصد 40:    داخلی بازگشت نرخ 

  سال4:      سرمایه بازگشت دوره 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 تخصصی بیمارستان هتل احداث:   عنوان طرح

             درمانی خدمات:    بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقهجانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 اي، منطقه جهت از فراوان امتیازات و ها ویژگی به توجه با ارس آزاد منطقه
 خودمختار جمهوري و ارمنستان آذربایجان، کشورهاي با مشترک مرز از برخورداري

 مدیترانه، حوزه و ترکیه  قفقاز، منطقه و اروپا با ارتباطی خطوط وجود و نخجوان
 هاي ساخت زیر صنعتی، هاي شهر هاي آلودگی از دوري و هوایی و آب سالمت

 بیمارستانی مرکز یک احداث با تواند می...  و گردشگري و نقلی و حمل قبول قابل
 چشم زیبایی، و پوست عروق، و قلب اعصاب، و مغز هاي زمینه در خصوصاً تخصصی

 برتر مقاصد از یکی به المللی بین و داخلی موجود هاي ظرفیت از استفاده با...  و
 و ها ساخت زیر ارتقاء درمانی، توریسم توسعه. شود تبدیل  CIS هاي کشور درمانی
 .باشد می اصلی اهداف از منطقه هاي ساخت زیر به کمک

 مربع متر 10،000:       طرح نیاز مورد زمین

 خوابی تخت 125:    ساالنه ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 :داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

  است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

  است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت

 . است شده
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

       تاسیسی:  پروژه نوع

   دولتی: شرکت حقوقی ساختار

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 6/10 6/10 37400  400،000 سرمایه ثابت

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی: 

 اعتباري موسسه یا( Offshore) مرزي برون بانکی واحد ایجاد:   عنوان طرح

 خارجی

                             بانکی و پولی:    بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقهجانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مشارکت با یا و خارجی یا ایرانی سرمایه با توانند می اعتباري مؤسسات و بانکها
 شعب افتتاح و مؤسسه بانک، تأسیس. برسند ثبت به آزاد منطقه در خارجی و ایرانی
 می صورت مرکزي بانک مجوز با آزاد منطقه در خارجی یا ایرانی مؤسسات و بانکها
 .گیرد

 هستند ممنوع ایران ریال به معامالت و عملیات انجام از مرزي برون بانکی واحدهاي
 .دهند انجام خارجی پولهاي با منحصراً را خود عملیات و معامالت باید و

 مترمربع 500:       طرح نیاز مورد زمین

 :    ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

  است دسترس در طرح سنجی امکان

 شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از است شده تهیه نیاز مورد زمین 
 .   باشد می

 سازمان طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه

 طریق از( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 .  باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

   

  پروژهاطالعات عمومی 

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 68 68 37400 2.025.500 سرمایه ثابت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 ورزش دهکده:   عنوان طرح

                                 گردشگري:  بخش 

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقهجانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 هاي جذابیت و ها عملکرد با که باشد می منطقه دل در پارکی همانند مجموعه این
 در اي منطقه فرا و کشوري نماد یک به تبدیل سو یک از خود تخصصی و ورزشی
 هاي مجموعه در که آنچه همانند سو دیگر از و شده ورزشی هاي فعالیت عرصه

 ملی، نماد یک عنوان به شود می دیده جهان آزاد مناطق موفق تفریحی ورزشی
 توریست براي اي جاذبه و فراغت اوقات گذراندن و تفریح براي مکانی و اي منطقه

 .باشد می همجوار هاي کشور میان در بخصوص ها

 ایجاد تعبیري به و تفریحی ورزشی مراکز ایجاد دهد می نشان ها بررسی و مطالعات
 موفقیت تضمین و مردم جذب در گذار تاثیر و اساسی عوامل از ورزشی توریسم

 می گردشگري توریسم از حاصل سرمایه افزایش و جهان آزاد مناطق عملکردي
 .باشد

   مربع متر    25000:   طرح نیاز مورد زمین

 پروژه وضعیت 

 است دسترس در طرح سنجی امکان  

    .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
    .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی 

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش

 

 پروژه جانمای: 

 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 8 8 37400  318.604 سرمایه ثابت

 درصد  30:                           داخلی بازگشت نرخ  

  سال    5:                            سرمایه بازگشت دوره 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 (پاتیناژ) زمستانی هاي ورزش سالن:   عنوان طرح

                                  گردشگري:  بخش 

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 چنین رو این از. بود خواهد جذاب گردشگران براي زمستانی ورزش یک تجربه امکان
 ارس ورزشی گردشگري اصلی هاي اولویت از یکی عنوان به میتواند اي مجموعه

 زیر باید مجموعه، این نیاز مورد انرژي مالحظه قابل میزان به توجه با. باشد مطرح
 .شود فراهم باالیی اطمینان ظریب با موضوع این هاي ساخت

 مربع متر    5000:   طرح نیاز مورد زمین

 :    ساالنه ظرفیت 

 پروژه وضعیت 

   . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
     . است شده
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 4/6 4/6 37400  240،000 سرمایه ثابت

 
درصد  45نرخ بازگشت داخلی:                                 

سال     8/3دوره بازگشت سرمایه:                               
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 پروژه معرفی 

 ویالیی باغ مجتمع:   عنوان طرح

                     اقامتی:    بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقهجانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مانند ارس گردشگري قابلیت. باشد می ارس توسعه اصلی راهبردهاي از گردشگري
 مناسب موقعیت و آزاد مناطق دیگر به نسبت مساعد اقلیم طبیعی تاریخی هاي جاذبه

 هاي زیرساخت توسعه با اخیر سالهاي طی و قفقاز حوزه کشورهاي همسایگی در آن
 رونق با. است یافته افزایش پیش از پیش ارس توسعه هاي پتانسیل ارس گردشگري

  احساس اقامتی و تفریحی هاي مکان به نیاز ارس، آزاد منطقه توسعه و و اقتصادي
 به گردشگر و گذار سرمایه متخصص، جذب و اقتصادي رونق جهت در تا شود می

 .کند کمک منطقه

 پروژه وضعیت 

 مربع متر 10.000:      طرح نیاز مورد زمین

 نفر 17500:    ساالنه ظرفیت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

  عمومی پروژهاطالعات 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 . است

( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده فراهم

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 7/3 7/3 37400 139،000 سرمایه ثابت

 
 درصد 37:                               داخلی بازگشت نرخ

  سال  3:                               سرمایه بازگشت دوره 

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 پروژه معرفی 

 مشارکتی دستی صنایع بازارچه احداث: عنوان طرح

                               عمران: بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی 

 وهمچنین شغلی هاي فرصت ایجاد ارس آزاد منطقه در واحد این ایجاد از هدف
 براي منطقه دستی صنایع وهمچنین کارخانجات تولیدي محصوالت عرضه

 .باشد می وخارجی داخلی گردشگران

 مشارکتی: طرح نیاز مورد زمین

 پروژه وضعیت 

 درصد100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 :فروش

 درصد  100:شده بینی پیش داخلی بازار 

 ماه 24(: تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 . است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 وضعیت مالی پروژه 

 شرح
کل مبلغ به  پول داخلی مورد نیاز

 م.یورومعادل به  نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 8/1 8/1 37400 499/68 سرمایه ثابت

 0 0 37400 0 سرمایه در گردش

 8/1 8/1 37400 499/68 گذاري کل سرمایه

 
 درصد  2/33:       داخلی بازگشت نرخ

  سال 5/4:     سرمایه بازگشت دوره 

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 دارویی و غذایی هاي مکمل تولید: عنوان طرح

 دارویی صنایع:  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 شوند می مصرف دهان راه از که هستند هایی فرآورده دارویی، و غذایی هاي مکمل
 افراد غذایی دررژیم مکمل عنوان به که باشند می موادي حاوي و( نیستند تزریقی)

 آنها از یامخلوطی زیر موارد از یکی شامل غذایی رژیم هاي مکمل. شوند می استفاده
  ي عصاره آمینه، هاي اسید گیاهی، داروهاي موادمعدنی، ها، ویتامین: باشند می

 غذایی مواد براي جایگزینی

 مترمربع 7500:       طرح نیاز مورد زمین

 تن 1200:  ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد 100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی 

 : فروش

 درصد  70:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 30:شده بینی پیش خارجی بازار 

 سال2(: تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

     . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

  . است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 

قابل  (غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شدن فراهم
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

  پروژهوضعیت مالی 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 9/0 9/0 37400 34000 سرمایه ثابت

 3/0 3/0 37400 12000 سرمایه در گردش

 2/1 2/1 37400 46000 گذاري کل سرمایه

 
 ریال میلیون   5000:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش

 یورو میلیون          سال در  ریال میلیون 1.2: فعلی ارزش خالص 

 درصد   36:          داخلی بازگشت نرخ 

  سال3.57:      سرمایه بازگشت دوره 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

نقل و حمل حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  

 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 226

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 اصالندوز جلفا آهن خط احداث:   عنوان طرح

                               زیربنایی:  بخش  

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی
 242 طول به آباد پارس – اصالندوز – جلفا مسیر در آهن خط ایجاد پروژه هدف

 آن اتصال سپس و ایران خاک در ریلی نقل و حمل سیستم به آن تجهیز و کیلومتر
 .باشد می مشترک مرزي نقطه در آذربایجان جمهوري آهن خط به

 پروژه وضعیت 
 کیلومتر 242:   طرح نیاز مورد زمین

 اطالعات عمومی پروژه 

   . است دسترس در طرح سنجی امکان
    .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 
  است. شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 قابل( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 

 باشد می شدن فراهم

 وضعیت مالی پروژه 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 م.یورومعادل به  نرخ برابري میلیارد ریال میلیون یورو

 187 187 37400  7000 سرمایه ثابت

 
 درصد 15:       داخلی بازگشت نرخ
  سال  10:    سرمایه بازگشت دوره

  خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 ارس المللی بین فرودگاه احداث   :عنوان طرح

                                 نقل و حمل: بخش  

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 نمی قرار استفاده مورد و ساخته مسافر جابجایی منظور به صرفاً ها فرودگاه امروزه
 این به ، کند می حکایت اقتصاد در فرودگاهها جدید نقش ایفاي از امر این گیرند
 در و گیرد می صورت فرودگاهی هاي شهر قالب در فرودگاهها ریزي طرح جهت
 عالی آموزشهاي ، فراملی بازرگانی به مربوط امور بار، جابجایی خدمات آنها قالب

 در آن تبعی  خدمات سایر و تفریح و گردشگري حوزه در مختلف خدمات تخصصی
 . شود می گرفته نظر

 پروژه وضعیت 

  هکتار 1700:      طرح نیاز مورد زمین

 و نفر میلیون یک برداري بهره اول فاز در مسافر جابجایی ظرفیت:    ساالنه ظرفیت
 نفر میلیون دو نهایی فاز در

 

  
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 228

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

  است. دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین

 فراهم قابل( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن

 قابل( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 .   باشد می شدن فراهم

 پروژه مالی وضعیت 

 
 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري ریال میلیارد میلیون یورو

 107 107 37400  4000 سرمایه ثابت

 

 درصد 20نرخ بازگشت داخلی:                               

 سال     7دوره بازگشت سرمایه:                           

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 229

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 سبک خودروي مونتاژ:   عنوان طرح

                              خودرو فلزي:    بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مونتاژ با همراه داخلی تولید داراي خودروساز کشور اولین ایران جهانی، مقیاس بعد از
 جهان در ودومین بیست و آسیا در هفتمین و خاورمیانه در وارداتی منفصله قطعات

 و داخل خودروهاي عنوان با متمادي سالیان ایران در خودرو داخلی تولید. است
 .شود می شناخته ملی خودروي حاضر درحال

 مترمربع 90.000:       طرح نیاز مورد زمین

 دستگاه  10.000:    ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد 50:    داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد  70:  شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 30:  شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 24(:  تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

    . است دسترس در طرح سنجی امکان
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است شده تهیه نیاز مورد زمین

 . است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 به م.یورو معادل نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 45 45 37400 1.700.000 سرمایه ثابت

 27 27 37400 1.000.000 سرمایه در گردش

 72 72 37400 2.700.000 گذاري کل سرمایه

 
 یورو میلیون  1/2:     خارجی تجهیزات و آالت ماشین ارزش
 ریال میلیون   80.000:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش

  درصد 48:                             داخلی بازگشت نرخ
     سال 8/4:                           سرمایه بازگشت دوره

 
 شخصی بخش گذاري سرمایه:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 

  

 

معدن و صنعت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 خودرو ( ECU ) یو سی اي تولید:   عنوان طرح

       برقی هاي¬دستگاه و آالت ماشین:   بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 الکترونیکی اي قطعه منظور و است Electronic Control Unit مخفف ECU عبارت
 قطعه این. گیرد می عهده به را خودرو در مکانیکی بخش تعدادي کنترل که است
 زنده صورت به که اطالعاتی کمک به تواند می که است کوچک کامپیوتر میکرو یک

 یک به موتور اي لحظه شرایط تعیین با گیرد می وابسته سنسورهاي از همزمان و
 .دهد فرمان موتور روي بر شده نصب فرمانبرهاي یا کننده عمل سري

    مترمربع 3000:    طرح نیاز مورد زمین

 سال در عدد 36000 معادل اسمی ظرفیت

 سال در عدد 25200 معادل عملی ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد  100:  شده بینی پیش داخلی بازار

 ماه 12(:  تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 . است شده تهیه نیاز مورد زمین 

 . است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري ریال میلیون میلیون یورو

 5/0 5/0 37400 21063 سرمایه ثابت

 2/0 2/0 37400 10289 سرمایه در گردش

 8/0 8/0 37400 31352 گذاري کل سرمایه

 
 ریال میلیون   7000:     داخلی تجهیزات و ماشین آالت ارزش

 درصد 94/41:                            داخلی بازگشت نرخ
 سال    4:                           سرمایه بازگشت دوره
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 پروژه معرفی 

 خودرو(  ECU)  یو سی اي تولید:   عنوان طرح

     برقی هاي دستگاه و آالت ماشین:   بخش

 ارس صنعتی -تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 الکترونیکی اي قطعه منظور و است Electronic Control Unit مخفف ECU عبارت
 قطعه این. گیرد می عهده به را خودرو در مکانیکی بخش تعدادي کنترل که است
 زنده صورت به که اطالعاتی کمک به تواند می که است کوچک کامپیوتر میکرو یک

 یک به موتور اي لحظه شرایط تعیین با گیرد می وابسته سنسورهاي از همزمان و
 .دهد فرمان موتور روي بر شده نصب فرمانبرهاي یا کننده عمل سري

    مترمربع 3000:    طرح نیاز مورد زمین

 :    ساالنه تولید ظرفیت

 سال در عدد 36000 معادل اسمی ظرفیت

 سال در عدد 25200 معادل عملی ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد  100:  شده بینی پیش داخلی بازار

 ماه 12(:  تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 . است شده تهیه نیاز مورد زمین

 است. شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 5/0 5/0 37400 21063 سرمایه ثابت

 2/0 2/0 37400 10289 سرمایه در گردش

 8/0 8/0 37400 31352 گذاري کل سرمایه

 
 ریال میلیون   7000:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش

 درصد 94/41:                            داخلی بازگشت نرخ

  سال    4:                           سرمایه بازگشت دوره

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 خودرو(  Airbag)   هواي کیسه سیستم تولید:   عنوان طرح

                     خودروسازي:   بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 می ایربگ سیستم داراي پیشرفته کشورهاي در کامیونها و سواري خودروهاي بیشتر
 این. است مسافرتی ماشینهاي سرنشین محافظ اتوماتیک سیستم نوعی که. باشند

  خودرو یک در که است شده طراحی الکترونیکی و مکانیکی نوع دو در سیستم
 اصلی بخش 3 شامل هوا کیسه سیستم هر. نمود استفاده ایربگ چندین از توان می

 Inflation سیستم حسگر – هوا کیسه: باشد می
    مترمربع 3.000:    طرح نیاز مورد زمین

 قطعه 50.000:    ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد 80:    داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 درصد  80:  شده بینی پیش داخلی بازار

 درصد 20:  شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 12(:  تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 . است شده تهیه نیاز مورد زمین 

 . است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 2/1 2/1 37400 45000 سرمایه ثابت

 9/0 9/0 37400 36000 سرمایه در گردش

 1/2 1/2 37400 81000 گذاري کل سرمایه

 
 یورو میلیون:       خارجی تجهیزات و ماشین آالت ارزش 

 ریال میلیون   25.000:     داخلی تجهیزات و ماشین آالت ارزش 

 درصد 69:                            داخلی بازگشت نرخ

  سال  4:                           سرمایه بازگشت دوره 

 خصوصی بخش:   گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 پزشکی ایمپلنت تولید:             عنوان طرح

 پزشکی صنایع:  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 این اغلب در و میشوند درمان جراحی عمل با ها شکستگی از بسیاري امروزه
 استفاده فلزي وسایل از شده شکسته قطعات کردن بیحرکت براي ها شکستگی

 استفاده ها ایمپلنت از مختلفی انواع از. میگویند Implant ایمپلنت آنها به که میشود
 این به مردم از بسیاري گرچه که شود روشن نکته این است بهتر ابتدا در میشود،
 سفید طالي یا پالتین از ها ایمپلنت این جنس ولی میگویند پالتین فلزي، وسایل
 Stainless steel زنگ ضد فوالد بنام فوالد از آلیاژي از اکثرا وسایل این. نیست
 سازگار آلیاژ این با انسان بدن. است نیکل و کروم آهن، از ترکیبی که شده ساخته

 انسان بدن داخل در همچنین آلیاژ این. نمیدهد نشان واکنشی آن به نسبت و بوده
 استفاده ها ایمپلنت ساختن براي هم تیتانیوم از اوقات از گاهی. نمیشود خوردگی دچار

 است استخوان و مفاصل داخل پزشکی مهره و پیچ تولید طرح این از هدف.میشود

 مربع متر 7000:       طرح نیاز مورد زمین

 تن 40:       ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد 40: داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد 80:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد20:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه12(: تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 . است شده تهیه نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 پروژه مالی وضعیت 

     

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو برابري نرخ میلیون ریال میلیون یورو

 1/1 1/1 37400 41400 سرمایه ثابت

 5/0 5/0 37400 20000 سرمایه در گردش

 6/1 6/1 37400 61400 گذاري کل سرمایه

 
   سال در  ریال میلیون 2.1:          فعلی ارزش خالص

 درصد 31:     داخلی بازگشت نرخ
  سال3.45:     سرمایه بازگشت دوره

 خصوصی بخش:   گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 پوشاک انواع تولید:  عنوان طرح

                    نساجی صنایع: بخش  

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تولید به منجر که است فرآیندهایی و ها فعالیت مجموعه بردارنده در پوشاک صنعت
 تولید طرح این در نظر مورد محصول. شود می انسان بدن براي مختلف هاي پوشش

 بر عالوه پوشاک صنعت در موفقیت اصلی عوامل جمله از.  باشد می پوشاک انواع
 می مشتري سلیقه با مطابق و روز به طرحهاي ارائه رقابتی قیمت با محصوالت ارائه
 .باشد

      سال در مربع متر 6000:  طرح نیاز مورد زمین

 سال در دست 100.000:  ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد 80:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 20:شده بینی پیش خارجی بازار 

 سال 2(: تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  

 اطالعات عمومی پروژه 

     . است دسترس در طرح سنجی امکان

 فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از ؟ است شده تهیه نیاز مورد زمین 
 .   باشد می شدن

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
     . است شده

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 پول خارجی پول داخلی مورد نیاز

 مورد نیاز

 کل مبلغ به
 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 1.922 0.421 501/1 30833 46.280 سرمایه ثابت

 0.399 - 0.399 30833 12.303 سرمایه در گردش

 2.321 - 901/1 30833 53.583 گذاري کل سرمایه

میلیون یورو 0.421آالت و تجهیزات خارجی:     ارزش ماشین  
میلیون ریال   1.897آالت و تجهیزات داخلی:    ارزش ماشین  

میلیون ریال  در سال          1.45خالص ارزش فعلی  
درصد  2/44نرخ بازگشت داخلی  

 ماه 26دوره بازگشت سرمایه
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 فلک و چرخ:   عنوان طرح

                           گردشگري:  بخش  

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی 

 کشور گردشگري هاي قطب از یکی به ارس تبدیل و گردشگران جلب راستاي در
 احساس پیش از بیش ماجراجویانه و انگیز هیجان تفریحی هاي جاذبه ایجاد ضرورت

 مطرح ارس به ها سفر از بسیاري دلیل تنهایی به تواند می ها جاذبه این. شود می
 دارند وجود ن جها در معتبري هاي شرکت. دهد افزایش را سفر مدت طول و باشد

 فلک و چرخ یک ساخت کار رقابت قابل جذابیت سطح و باال امنیت با تواند می که
 .کند عملیاتی کشور گردشگري مقصد عنوان به ارس در را جهانی سطح در

 پروژه وضعیت 

 مربع متر   8000:   طرح نیاز مورد زمین

 

 اطالعات عمومی پروژه 

   . است دسترس در طرح سنجی امکان

    .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
    .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

5/4 37400 170،000 سرمایه ثابت  5/4  

درصد  38 :                              نرخ بازگشت داخلی  
سال     6/2دوره بازگشت سرمایه:                              

فرصت هاي سرمایه گذاري در  خصوصی بخشروش تامین مالی/ سرمایه گذاري : 
 حوزه کشاورزي و شیالت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 پروژه معرفی 

 ... ( و رله حسگر، یا سنسور انواع)  الکتریکی تجهیزات:   عنوان طرح

                                    خودرو صنعت:    بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 فشار، مانند فیزیکی کمیتهاي که است اي کننده حس المان سنسور یا حسگر
 غیرپیوسته یا( آنالوگ) پیوسته الکتریکی کمیتهاي به را...  و دما، رطوبت، حرارت،

 فیزیکی تغییرات که است الکتریکی وسیله یک آن واقع در. کند می تبدیل( دیجیتال)
 .نماید می تبدیل الکتریکی سیگنال به را آن و کند می گیري اندازه را شیمیایی یا

 دیجیتال و آنالوگ کنترل سیستمهاي گیري، اندازه دستگاههاي انواع در سنسورها
 به آنها اتصال قابلیت و سنسورها عملکرد. گیرند می قرار استفاده مورد PLC مانند

 جدا اجزاي از یبخش سنسور که است شده باعث PLC جمله از مختلف دستگاههاي
 از مختلف اطالعات سنسورها. باشد رباتیک و اتوماتیک کنترل دستگاه نشدنی

 وضعیت تغییر باعث و نموده ارسال کنترل واحد به را سیستم متحرک اجزاي وضعیت
 .شوند می دستگاهها عملکرد

 مترمربع 8000:       طرح نیاز مورد زمین

 سال در عدد 1،000،000:    ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد 90:    داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد  90:  شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 10:  شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 12(:  تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

     

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 . است شده تهیه نیاز مورد زمین 

 . است شده اخذ( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 6/1 6/1 37400 63133 سرمایه ثابت

 6/0 6/0 37400 24120 سرمایه در گردش

 3/2 3/2 37400 87.253 گذاري سرمایهکل 

 ریال میلیون   25.000:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش -
 درصد 04/44:                               داخلی بازگشت نرخ
  سال    4:                              سرمایه بازگشت دوره

  خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 تزئینی سنگ تولید:  عنوان طرح

 فلزي غیر کانی:  بخش زیر:  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 منابع به وابستگی کاهش بر مبنی دولت هاي¬سیاست دلیل به اخیر سالهاي در
 این از نیز تزئینی هاي سنگ که است یافته فراوانی رونق کاال انواع صادرات نفتی،

 کپ صورت به تزئینی هاي سنگ عمده قسمت این از پیش تا. نیستند مستثنی امر
 کشور توسط و صیقل و برش از بعد آن سود بیشتر و شد می صادر( صیقل بدون)

 و برش از بعد تزئینی هاي سنگ امروزه دلیل، همین به. شد می حاصل کننده وارد
 و چینی به مربوط صادرات عمده که شوند می  صادر کیفیت، افزایش و صیقل

 قرار بررسی مورد اقتصادي و مالی فنی، نظر از رو پیش طرح در که است مرمریت
 .گرفت خواهد

 ظرفیت با سال، در مترمربع 12000 بالقوه ظرفیت با تزئینی هاي سنگ تولید طرح
 بود خواهد اجرا قابل ارس آزاد منطقه شرقی آذربایجان استان در نفر 19 زایی اشتغال

 
 مربع متر 8000:       طرح نیاز مورد زمین

 مترمربع 12000:   ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش
 درصد 50:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد50:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه12(: تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

     .است دسترس در طرح سنجی امکان
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 م.یورومعادل به  نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 6/0 6/0 37400 22500 سرمایه ثابت

 04/0 04/0 37400 1500 سرمایه در گردش

 6/0 6/0 37400 24000 گذاري کل سرمایه

      
 میلیون ریال  6500آالت و تجهیزات داخلی:     ارزش ماشین

 میلیون ریال   2.4خالص ارزش فعلی:                                
 درصد 28داخلی:                               نرخ بازگشت 

 سال 3.5         دوره بازگشت سرمایه:                    
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 هلو و گالبی سیب، بندي بسته و سورتینگ: عنوان طرح

                          غذایی صنایع:  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی تشریح

 و ضایعات کاهش راستاي در بار تره و میوه بندي بسته و سورت طرح اصلی هدف
 جدا از بهد ترتیب به محصوالت فرآیند این طی. باشد می مصرف الگوي اصالح
 شیمیایی مواد از و گردیده بندي درجه دیده، صدمه محصوالت و زاید مواد کردن
 محصول. گیرد می قرار استفاده مورد نیز میکروبی فساد از جلوگیري جهت خاص
 دلیل به غذایی ماده این. باشد می شده بندي بسته جات میوه طرح این نظر مورد

 تولیدي محصول و داشته روزانه کاربرد امالح، و ها ویتامین از غنی منابع داشتن
 .بود خواهد بازار در نهایی مصرف داراي

     مربع متر 4000:   طرح نیاز مورد زمین

 سال در تن 10.000:  ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد 60:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 40:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 24(: تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

    . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .  باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .  باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 پول خارجی پول داخلی مورد نیاز

 مورد نیاز

 کل مبلغ به
 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 0.585 0.102 0.483 30833 14.922 سرمایه ثابت

 0.407 - 0.407 30833 12.588 سرمایه در گردش

 0.992 - 0.891 30833 27.510 گذاري کل سرمایه

 
 میلیون یورو 0.102آالت و تجهیزات خارجی:     ارزش ماشین
 میلیون ریال  8.234آالت و تجهیزات داخلی:     ارزش ماشین

 در سال         میلیون ریال  1.546خالص ارزش فعلی
 درصد 2/44نرخ بازگشت داخلی 

 ماه  26دوره بازگشت سرمایه
 خصوصی بخشروش تامین مالی/ سرمایه گذاري : 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 نوشیدنی قوطیهاي تولید براي آلیاژي آلومینیومی کویل: عنوان طرح

 :  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و 

 این به.باشد می گرم نورد و پیوسته گري ریخته روش به طرح محصوالت تولید فرآیند
 کوره در آلیاژ تهیه براي نیاز مورد فلزات سایر همراه به آلومینیوم شمش که صورت
 مسطح شکل به( پیوسته گري ریخته) کستر دستگاه توسط سپس و شده ذوب القایی

 نورد تجهیزات توسط پیوسته گري ریخته فرآیند از آمده دست به کویل. آید می در
 براي. رسد می نظر مورد ضخامت به مرحله چند در سرد نورد همچنین و  گرم

 .باشد می نیاز مورد نیز حرارتی عملیات دومرحله نظر مورد استحکام به رسیدن

 کننده تولید سه طریق از که باشد می آلومینیوم شمش طرح اولیه ماده مهمترین
 تأمین قابل( المهدي آلومینیوم و هرمزال اراک، آلومینیوم شرکت) داخلی بزرگ

 و منگنز منیزیم، سلیسیم، مانند آلیاژي مواد نیازشامل مورد اولیه مواد سایر.  باشد می
 قابل واردات همچنین و داخلی کنندگان تولید طریق از همگی که باشد می تیتانیوم
 .باشند می تأمین

 مربع متر 20000:  طرح نیاز مورد زمین

 عملی ظرفیت و سال در تن15،000 معادل اسمی ظرفیت: ساالنه تولید ظرفیت
 سال در تن 10،500 معادل

 پروژه وضعیت 

 درصد 70:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 :فروش

 درصد 100:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 0:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 24(: تجاري هاي¬فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

   . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 است. شده

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 3/2 3/2 37400 87،634 سرمایه ثابت

 4/2 4/2 37400 90،808 سرمایه در گردش

 7/4 7/4 37400 178،442 گذاري کل سرمایه

 
 یورو میلیون  1:     خارجی تجهیزات و آالت ماشین ارزش
   ریال میلیون 1.2:                               فعلی ارزش خالص

 درصد23:                               داخلی بازگشت نرخ
  سال7:                             سرمایه بازگشت دوره

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 اتوماتیک گیربکس مونتاژ: عنوان طرح

 خودرو: بخش زیر:  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مورد الکترونیکی کنترل با جدید خودروهاي در اتوماتیک هاي گیربکس امروزه
 اتوماتیک هاي گیربکس سایر همانند ها گیربکس دسته این. قرارمیگیرند استفاده
 اتوماتیک، هیدرولیکی هاي گیربکس در. هستند L ،R،P،N ،D مختلف حاالت داراي

 گیربکس خروجی شفت روي بر که گاورنر راه از گیربکس حاالت تغییر و اندازي راه
 ،زمان امروزي الکترونیکی هاي گیربکس در اما. گیرد می انجام است، گردیده نصب

 ،زیر گاز دریچه روي که هایی سنسور طریق از گیربکس حاالت تغییر و اندازي راه
 اطالعات ارسال با و است گردیده نصب گیربکس پارک دنده روي نیز و ترمز پدال
 پذیرد می انجام اتوماتیک دستگاه Ecu جهت الزم

 مربع متر 5000:          طرح نیاز مورد زمین

 دستگاه 4500:    ساالنه تولید ظرفیت 

 پروژه وضعیت 

 درصد 50:  داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد   70:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 30:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 24(: تجاري فعالیتهاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

   . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از(  غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 3/1 3/1 37400 50000 سرمایه ثابت

 8/0 8/0 37400 30000 سرمایه در گردش

 1/2 1/2 37400 80000 گذاري کل سرمایه

ریال میلیون  9500:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش  
 سال در  ریال میلیون 1.4:                              فعلی ارزش خالص

 درصد 56:                               داخلی بازگشت نرخ
  سال3:                                سرمایه بازگشت دوره

  خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 خانگی لوازم تولید: عنوان طرح

  صنایع: بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 محصوالت این.  میباشد خانگی لوازم انواع حاضر،تولید موردنظرطرح محصول
 انواع.  میگردد بندي طبقه خانگی لوکس واثاثیه مبلمان درردیف

 فانتزي،آباژور،لوسترومواردمشابه گلدانهاي آئینه،میزتلویزیون، مبل،تختخواب،بوفه،قاب
 فرفورژه.  قراردارند گروه گردنددراین می تولیدوتزئین ودکوري خاص شکل به که

 که گفت میتوان نوعی به گرددو می عرضه سیاه رنگ به وعموما شده ازفلزساخته
 ظرافت درآن که است ازهنروصنعت تلفیقی خانگی لوازم محصوالت وکارتولید کسب

 .میگردد عرضه بازار بازارپسندتولیدوبه ومحصولی تلفیق هنرباتولیدصنعتی وزیبائی

 مربع متر 7500:   طرح نیاز مورد زمین

 دست 17500:    ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد 100: داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد  50:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 50: شده بینی پیش خارجی بازار 

  ماه16(: تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 8/0 8/0 37400 33000 سرمایه ثابت

 3/0 3/0 37400 12000 سرمایه در گردش

 2/1 2/1 37400 45000 گذاري کل سرمایه

 
 ریال میلیون  15.000:     داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش -

   ریال میلیون 2.3:                              فعلی ارزش خالص

 درصد  36:                            داخلی بازگشت نرخ
  سال 4:                          سرمایه بازگشت دوره
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 ابریشم پارچه و نخ تولید: عنوان طرح

                                                                           نساجی صنایع: بخش 

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 بهترین از یکی عنوان به که شود می بافته ابریشمی هاي پارچه ابریشم، نخ کمک به
 پارچه ابریشم، نخ براقی خاصیت بدلیل. شود می محسوب دنیا هاي پارچه نرمترین و

 آن به مختلف جهات از اگر که هستند منشورهایی همانند ابریشم از شده بافته هاي
 .بینید می آن از مختلفی رنگهاي کنید نگاه

 مربع متر 6000:       طرح نیاز مورد زمین

 سال در تن 100:  ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد 65:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد35:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 24(: تجاري هاي¬فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 257

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 پول خارجی پول داخلی مورد نیاز

 مورد نیاز

 کل مبلغ به
 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 4.845 0.457 4.388 30833 135.287 سرمایه ثابت

 0.152 - 0.152 30833 4.731 سرمایه در گردش

 4.997 - 4.537 30833 140.012 گذاري کل سرمایه

 
 میلیون یورو  0.457آالت و تجهیزات خارجی:     ارزش ماشین
 میلیون ریال   47.350آالت و تجهیزات داخلی:     ارزش ماشین

 میلیون ریال  در سال          1.43خالص ارزش فعلی:
 درصد  2/33نرخ بازگشت داخلی

 سال   5دوره بازگشت سرمایه 
 خصوصی بخشروش تامین مالی/ سرمایه گذاري : 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 آلومینیومی آلیاژي ورق:  عنوان طرح

  صنایع :بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 پایه فلز به آنها از ترکیبی یا عنصر چند یا یک افزودن معنی به آلیاژ لغت کلی بطور
 وسختی استحکام که آنجا از. باشد می مطلوب خواص سري یک به دستیابی براي

 آلیاژي صورت به ازفلزات عموماً ، است آن ازآلیاژهاي کمتر همیشه خالص فلز
 استفاده

 در متفاوت وخواص ترکیب با مختلف آلیاژهاي بودن دارا با آلومینیوم. شود می 
 پرکاربرد و مختلف خواص.نماید نقش ایفاي است توانسته فراوان کاربردي محدوده

 تنوع. کرد استفاده ازآلومینیوم بتوان مختلف نیازهاي براي که است شده سبب فلز این
 آلومینیوم مصرف وتنوع کاربرد دلیل نوع 450 از بیش آلومینیوم آلیاژهاي باالي بسیار

 .هستند خاصی ویژگیهاي داراي آلیاژها اي اگرچه باشد می

 مترمربع 3500:        طرح نیاز مورد زمین

 آلیاژي آلومینیوم ورق تن 5000:    ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 درصد100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد 100:شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 0:شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه18(: تجاري هاي فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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 اطالعات عمومی پروژه 

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .   باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 . است شده

 

 پروژه مالی وضعیت 

    

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 4/0 4/0 37400 17،588 سرمایه ثابت

 4/0 4/0 37400 16،115 سرمایه در گردش

 9/0 9/0 37400 33،703 گذاري کل سرمایه

 ریال میلیون 8600:    داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش
 سال در  ریال میلیون 1.9:                               فعلی ارزش خالص

 درصد 36:                              داخلی بازگشت نرخ

  سال5.6:                          سرمایه بازگشت دوره 
 خصوصی بخش:   گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  

 

التیفرصت های سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و ش  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 بسته مدار سیستم در آال قزل ماهی آبزیانپرورش پرورش: عنوان طرح

                                      کشاورزي: بخش  

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 زیادي اهمیت از حیوانی پروتئین بیشتر چه هر تولید.دنیا جمعیت کنونی رشد وجود با
 موثرترین و ترین عمومی عنوان به زیادي بدالیل آبزیان کشت. است برخوردار

 ماهی پرورش اینکه ضمن. است شده شناخته درآینده پروتئین تولید جهت راهکار
 ویا گیرد می صورت کشاورزي امر در استفاده قابل غیر 4 و 3 درجه اراضی در اغلب
 و آبگیرها.  ها رودخانه.  ومصنوعی طبیعی هاي دریاچه مثل داخلی هاي آب از اینکه

 ایجاد کشاورزي امر در اختاللی که شود می استفاده ماهی پرورش براي ها بندان آب
 است 3 به 1 متوسط طور به پرورش ماهیان انواع غذایی تبدیل ضریب. کرد نخواهد

 با که است حالی در این و است 45 به 12 گاو و 12 به 5 خوک.  6 به 3 جوجه.
 متفاوت غذایی رژیمهاي به توجه وبا ماهی پرورش مختلف روشهاي انتخاب

 موجب که کرد استفاده آب تولیدات تمامی از توام هاي پرورش در توان می درماهیان
 هزینه از تر ارزان خیلی ماهی تولید هزینه.شد خواهد سطح واحد در تولید رفتن باال

 .بود خواهد دیگر هاي گوشت تولید

 مربع متر 8000:    طرح نیاز مورد زمین

 سال در تن 85:  ساالنه تولید ظرفیت 

  :وضعیت پروژه  

 درصد 100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی

 : فروش

 درصد 80:شده بینی پیش داخلی بازار 
 درصد 20:شده بینی پیش خارجی بازار 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 ماه 18(: تجاري هاي¬فعالیت شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل

 . است دسترس در طرح سنجی امکان

   .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
   .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 .است شده

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 کل مبلغ به پول داخلی مورد نیاز

 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 0.408 0.408 30833 12.580 سرمایه ثابت

 0.172 0.172 30833 0.532 سرمایه در گردش

 0.579 0.579 30833 13.112 گذاري کل سرمایه

 
 ریال میلیون   4.780:    داخلی تجهیزات و آالت ماشین ارزش
          سال در  ریال میلیون    1.32:فعلی ارزش خالص

 درصد  2/34داخلی بازگشت نرخ
  برداري بهره از پس ماه 21سرمایه بازگشت دوره

 خصوصی بخش:  گذاري سرمایه/ مالی تامین روش
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 دارویی گیاهان بندي بسته و فرآوري کشت: عنوان طرح

                                     کشاورزي:  بخش

 ارس صنعتی تجاري آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 ماده حاوي آنها هاي اندام از برخی یا یک که هستند گیاهانی دارویی گیاهان

 خواص داراي دهد، می تشکیل را گیاه خشک وزن ٪1از کمتر که ماده این. است مؤثره
 به گیاهان این برداشت و داشت کاشت، همچنین. است زنده موجودات بر مؤثر دارویی
 .گیرد می انجام آنها موثره ماده از استفاده منظور

 :برد نام زیر صورت به توان می را معطر و دارویی گیاهان تولید خاص هاي ویژگی
 .دارد وجود دارویی هاي گونه و گیاهان در زیادي تنوع

 .است اي العاده فوق اهمیت داراي آنها ي مؤثره مواد

 .دارد آنها ي مؤثره مواد بر شگرفی تأثیر اگرواکولوژیکی شرایط

 . دارد وجود جهانی رقابت آنها تجارت در و ناپایدار شان قیمت کم، نسبتاً آنها تجارت

  مربع متر 5000:    طرح نیاز مورد زمین

 سال در تن 94:  ساالنه تولید ظرفیت 

 پروژه وضعیت 

 درصد 100:داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد به دسترسی 

 : فروش

 درصد 70: شده بینی پیش داخلی بازار 

 درصد 30شده بینی پیش خارجی بازار 

 ماه 24(:تجاري فعالیت هاي شروع زمان تا  ابتدا از) پروژه براي نیاز مورد زمان کل
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

   . است دسترس در طرح سنجی امکان

 . باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان طریق از نیاز مورد زمین 

 طریق از( غیره و زیست محیط ارزي، سهمیه ساخت، جواز) قانونی مجوزهاي 
 .باشد می شدن فراهم قابل ارس آزاد منطقه سازمان

 فراهم( غیره و جاده سوخت، مخابرات، رسانی آب رسانی، برق) زیربنایی تسهیالت 
 است. شده

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 پول خارجی پول داخلی مورد نیاز

 مورد نیاز

 کل مبلغ به
 معادل به م.یورو نرخ برابري میلیون ریال میلیون یورو

 0.952 0.134 0.818 30833 25.225 سرمایه ثابت

 0.44 - 0.44 30833 1.380 سرمایه در گردش

 1.392 - 1.258 30833 26.605 گذاري کل سرمایه

 
 

 میلیون یورو  0.134آالت و تجهیزات خارجی:     ارزش ماشین
 میلیون ریال   9.837آالت و تجهیزات داخلی:   ارزش ماشین

 میلیون ریال  در سال          1.734خالص ارزش فعلی
 درصد  2/25نرخ بازگشت داخلی

 سال  5/7دوره بازگشت سرمایه
 خصوصی بخشروش تامین مالی/ سرمایه گذاري : 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 منطقه آزاد اروندفرصت های سرمایه گذاری در 

www.arvandfreezone.com 
info@arvandfreezone.com 

 

 مرکزی دفتر

 بریم ـ آبادان: آدرس

 ۰۶۱ 5٣۲۶۴۰۱۷-٨:  تلفن

 ۰۶۱ 5٣۲۶۷۰۲۱:  فکس

 تهران دفتر

 ۱۴٣ شماره ـ ۲۹ خ نبش اسالمبولی خالد خ ـ آرژانتين ميدان: آدرس

 ٨٨٨٨٣۰۴۰ و ٨٨٨٨۹5۰5: تلفن

 ٨٨٨٨۰۹۰۰:فکس

http://www.arvandfreezone.com/
http://www.arvandfreezone.com/
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

در محدوده  یاسالم يبا مصوبه مجلس شورا 2/6/1382 خیتارمنطقه آزاد اروند، در 
 خیو متعاقبا در تار سیآبادان و خرمشهر در استان خوزستان تاس ياز شهرستان ها يا

خوزستان واقع در شمال  ياقتصاد ژهیمحدوده منطقه و رانیوز اتیه زین 8/3/1384
 نینوان محدوده او شلمچه را به ع نویم رهیخرمشهر و آبادان و جز يشهرستان ها
آبادان و خرمشهر  يمجددا با الحاق شهرها 92کرد. در اواخر سال  نییمنطقه آزاد تع

. افتی شیهکتار افزا 37400هکتار به  17200به قلمرو منطقه، محدوده منطقه از 
 دالتبزرگ مبا انهیعراق به عنوان پا یمنطقه با قرارگرفتن درمرز با بخش جنوب نیا

آبادان  ینفت يفرآورده ها يدیو تول یشیسو و قطب پاال کیکشور از  نیبا ا يتجار
معظم  يکوچک و شرکتها شگاهیپاال 8با  میعظ یفراساحل عیشهر و صنا یمیو ش
ساحل اروند برخوردار از حوضچه خشک )شصدا(،  ییایدر عیصنا ،ییایدر ساتیتاس

رکت توسعه سازه اروندان و ش يساز یاروندان دو )شناوه سابق(، کشت يشناورساز
و صادرات به جنوب  يمبادالت تجار لی(، به دنبال توسعه و تسهدی)تسدییایدر يها

و نفت و  ییایدر عیصنا یمهندس یبا هدف صادرات خدمات فن عیعراق و توسعه صنا
خرمشهر و  يشهرها یحال توسعه، عمران و آبادان نیباشد. در ع یم یمیگاز و پتروش

است، به  دهیبه محدوده منطقه آزاد الحاق گرد ازدهمیدولت  بیبا تصو زکهیآبادان ن
 منطقه قرار دارد. یعنوان دستور کار سازمان متول
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 

 

 

 

  

 

پتروشیمی حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه

 فسفات آمونیوم دي: عنوان پروژه

 پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 شیمیایی کود

 سال در تن500000: سالیانه ظرفیت

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان

 :فروش

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0/ 7 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 12 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 :وضعیت پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 831072: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 817170: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 9: نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 1648242: گذاري سرمایه حجم کل 

 %86/44(: IRRداخلی) بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1766566 (: NPV) خالص حال ارزش 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سیتریک اسید: عنوان پروژه

  پتروشیمی                  دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 لیمو در که است آلی اسیدهاي از یکی لیمو جوهر یا)  Citric Acid(  سیتریک اسید
 با بیوتکنولوژي آن تولید روشهاي ترین عمده از یکی. دارد وجود پرتقال و ترش

 آبمیوه، نوشابه، صنایع در سیتریک اسید. باشد می نایجر آسپرژیلوس قارچ از استفاده
 باعث دهندگی طعم بر عالوه و گردد می استفاده... داروئی و بهداشتی و آرایشی
 وآنهیدروس) آبدار( مونوهیدرات نوع دو در سیتریک اسید. میشود نیز PH تنظیم

 الیه چند کاغدي هاي کیسه در عموما و شده ولید پودرکریستالت بصورت) خشک(
 سیتریک اسید کننده تامین عمده شرکتهاي از یکی تکفا شرکت. میگردد بندي بسته

 Yixing Union Biochemical. چینی کننده تولید به مربوط GMP گواهی. میباشد

Co بهداشت وزارت تائید مورد قبال)  آبدار و خشک(  کی سیتر اسید واردات منظور به 
 Yixing Union شرکت محصوالت کلیه که است ذکر قابل. است گرفته قرار ایران
 یکفیت باالترین داراي و گردیده بندي بسته و تولید اروپائی کارشناسان نظارت تحت

 اروپا بازارهاي جهت KASELCIT شده رجیستر نام با و میباشد جهانی استانداردهاي و
 .میگردد عرضه آسیا و

 سال در تن 1250: سالیانه ظرفیت

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان

 :فروش

 %   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 30 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد

 سال 2: زمانبندي برنامه
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 3 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 

  پروژهاطالعات عمومی 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 است. شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 60400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 9900: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 1: نیاز مورد خارجی ارز 

 دالر میلیون 1 ریال میلیون 70300: گذاري سرمایه حجم کل 

  IRR)): %34 داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 32: سرمایه بازده نرخ 

 سال  PP3.1): )سرمایه بازگشت دوره 

  دالر میلیون 8101  (NPV) :خالص حال ارزش 

 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 272

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 یکفسفر اسید: عنوان پروژه

         پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 و کودها تولید در که است شیمیایی درصنایع پایهاي ازاسیدهاي کیی کی اسیدفسفر
 مواد در همچنین فسفاته، نمکهاي

 .میشود استفاده غذایی

 سال در تن 3200: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 40 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

   



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 273

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 53300: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 57200: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 110500: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 (:IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 27: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.7 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 5612 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
 
  
 
 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 274

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 گوگردي پوشش با اوره: عنوان پروژه

       پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 .میرسد مصرف به کود پارک در واسطه محصول بعنوان

 سال در تن 700000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 12 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 275

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 726968: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 897164: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 1624312: گذاري سرمایه حجم کل 

 %8/31 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 25: سرمایه بازده نرخ 

 سال4 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 926974  (: NPV)خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 276

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 هولوگرام هاي برچسب: عنوان پروژه

  پتروشیمی: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 فیلمها انواع روي لیزر تکنولوژي توسط شده، ترسیم بعدي 3 یا 2 اشکال هولوگرامها،
 شده ترسیم شکل بعدي 3 درانواع و رنگ نور، تابش ي زاویه یریتغ با که باشند می
 بندي بسته در بندي بسته زیبایی بر عالوه هولوگرامها امروزه. میشود عوض نیز

 .اند کرده پیدا باالیی کارایی نیز هستند مجاز غیر تکثیر خطر در که محصوالتی

 عدد میلیون 5: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 10140: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 4560: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 15600: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 25: سرمایه بازده نرخ 

 سال 4  (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1170 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 278

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پرکسید بنزویل: عنوان پروژه

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: پروژهجانمایی 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تولید در دارویی صنایع در اما است، بر رنگ و بوده جامد صورت به شیمیایی ماده این
 شروع عنوان به آن استفاده بیشترین. دارد استفاده آرایشی و بهداشتی محصوالت

 الست براي ویژه به ولکانش عامل کی. میباشد پلیمري واکنشهاي کننده
 براي ماده این از. فلوئورداراست) االستومر( کیهاي الست و کیونی سیل)االستومر(کی

: ازجمله متنوعی کاربردهاي داراي محصول این. میشود استفاده غیرگوگردي ولکانش
 سفیدکننده،) گوگرد بدون روش(کیها الست زاسیون،پخت پلیمري کننده شروع
 .باشد می دندان، سفیدکننده موها، رنگ آکنه، درمان ژلهاي

 تن 5600: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

  درصد%   40 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 60 خارجی بازار در فروش انتظار مورد

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 279

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 65000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 76440: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 141440: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.5 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 10608 (: NPV) خالص حال ارزش 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 280

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پاراکلروتولوئن: عنوان پروژه

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : فنی تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات

 واسط مادة عنوان به Treflan, Balan, Sonalan ازجمله ها علفکش انواع تولید در
 الست و رزین حالل بازکنها، چاه کشها، حشره داروسازي، و رنگ تولید در شیمیایی

 .دارد کاربرد کتون پلی پلیمرهاي از جدیدي گروه تولید براي واسط عنوان به و کی

 تن 10000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 281

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 87360: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 46800: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 134160: گذاري سرمایه حجم کل 

  %27  (:IRR)نرخ بازده داخلی  

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 3.4سال: ( PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون10062  (: NPV) خالص حال ارزش 

 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 282

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 هیدروژن پراکسید: عنوان پروژه

 پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 عنوان به که است متداول اکسنده یک)  2O2H(  باکسیژنه آ یا پراکسید هیدروژن
 .شود می استفاده کننده سفید

 مایع یک 2O2H خالص اکسیژنه آب. است پراکسید ترین ساده پراکسید هیدروژن
 آب. نمود تهیه آنرا یتوان م زیاد زحمت با و باشد می رنگ آبی کمی که است ناروانی

جانمایی  شود می فروخته رقیق اکسیژنه آب اسم به ها داروخانه در که اي اکسیژنه

 آب قسمت سه آن قسمت 100 در که آب در اکسیژنه آب از است ولیپروژه

. است اسیدي کمی و دارد تلخی مزه بوست، بی و رنگ بی آب مانند است، اکسیژنه
 .است قوي یی کننده اکسید مایع این

 :ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 %   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 114400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 81120: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 195520: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون14664  (: NPV) خالص حال ارزش 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 PVACاستات وینیل پلی: عنوان پروژه

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 آهار موکت، و فرش تکمیل بتون، چسب بندي، بسته چسب ساختمانی، رنگهاي
 البسه و منسوجات

 تن 60000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 %   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه  

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 285

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 351000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 100347: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 451347: گذاري سرمایه حجم کل 

 %27 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 24: سرمایه بازده نرخ 

 سال4.1 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون4523 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 286

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 اسید یک تارتار: عنوان پروژه

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 دوآب انیدري کی مالئ ازاثر. است سفیدرنگ پودر صورت به شیمیایی ماده این
 .میشود تهیه (پرکسید هیدروژن) اکسیژنه

 .شود می فایراستفاده آمولسی عنوان به و غذایی صنایع در بیشتر

 تن 60000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 287

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 94200: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 25600: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 119800: گذاري سرمایه حجم کل 

  IRR):) %31نرخ بازده داخلی   
 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 27: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.7 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون8985 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 288

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پلیمر پایه مصرف یکبار پزشکی تجهیزات: عنوان پروژه

      پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی
 در بسیاري تأثیر تواند می تجهیزات این از استفاده پزشکی امکانات توسعه با توجه با 

 باشد داشته همراه به ها هزینه کاهش

 میلیون1 سرم، ست میلیون 5 تخریب، خود سرنگ عدد میلیون 50: سالیانهظرفیت 
 خون کیسه عدد میلیون 2 و ادرار کیسه عدد

 % 100میزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 %   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد

 سال 2برنامه زمانبندي:  

 وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1.1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 289

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 105015: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 12247: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 117262: گذاري سرمایه حجم کل 

 2/45 % (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 50: سرمایه بازده نرخ 

 سال 2 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 8795  (: NPV) خالص حال ارزش 

 
 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 290

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 EPREPDM االستومر پالستیک ترمو: عنوان پروژه

            پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: پروژهجانمایی 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 .دارد کاربرد سازي الستیک و سازي خودرو صنایع در

 تن 18000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

  تن 8000 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 تن 10000 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد 

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 291

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 273000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 139357: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 412357: گذاري سرمایه حجم کل 

 %25 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 21: سرمایه بازده نرخ 

 سال4.9 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون543 (: NPV) 0خالص حال ارزش 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 292

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 بنزن کیلرو تر: عنوان پروژه

                        پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 که است شیمیایی مادهاي تریکلروبنزن. شود دیده صنعتی خوشه کی در باید ایده این
 :وجوددارد ایزومر سه صورت به

 و1 و رنگ بی مایعی تریکلروبنزن 4 و2 و1 جامدیکریستالی، تریکلروبنزن 3 و2 و1
 حشره تولید براي اي پایه و رنگ حامل. است رنگ بی جامدي تریکلروبنزن 5 و3

 روان کی، الکترون قطعات در حرارت انتقال سیال و کی الکتر دي سیال ها کش
 شیمیایی مواد ساخت در حالل ها، کننده

 تن 18000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 293

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 78000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 32500: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 110500: گذاري سرمایه حجم کل 

 %27 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 22: سرمایه بازده نرخ 

 سال 4.5 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون5467 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 294

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 غیراشباع استر پلی رزین: عنوان پروژه

                      پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی
) حمام ،پنلهاي وان( بهداشتی صنایع ، سازي ،قایق گالس فایبر سازي لوله صنایع

 ساختمان، ( پانلهاي ducts ) گاز انتقال هاي لوله و هواپیما،مخازن خودرو بدنه
 صندلی موجدار، و صاف هاي ورقه الکتریکی، قطعات

 
 سال در تن 25،000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 %   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 سال 2برنامه زمانبندي: 

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0.9 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 295

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 392 ، 562: ثابت سرمایه میزان 

 ل ریا میلیون 393867: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 786،429: گذاري سرمایه حجم کل 

  %87/32 (:IRR)نرخ بازده داخلی  

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 365،056 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 296

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پالستیکی شیرآالت: عنوان پروژه

     پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

  : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

برنجی  محصوالت جایگزین صنعتی شیرآالت و ساختمان در مصرفی شیرآالت
 ساختمان صنعت در استفاده

 عدد میلیون2: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 ماه 6 و سال 1برنامه زمانبندي:  

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 0.9 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 16150: ثابت سرمایه میزان 

 ل ریا میلیون 4100: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 15554: گذاري سرمایه حجم کل 

 %3/70 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 22: سرمایه بازده نرخ 

 سال 5/4 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1520   (: NPV) خالص حال ارزش 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 298

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شرینگ فیلم و الیه سه کیسه: عنوان پروژه

       پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

  پتروشیمیایی محصوالت گیري کیسه و بندي بسته
 شرینگ فیلم تن 1700 الیهو سه کیسه تن 6800: ظرفیت سالیانه

 % 100میزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0.9 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 299

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 349000: ثابت سرمایه میزان 

 ل ریا میلیون 94000: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 443000: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون33225 (: NPV) خالص حال ارزش 

  
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 300

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 درصد 10 الیاف نانو: عنوان پروژه

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین 
 که دیگري دستکاه وهر صنعتی فیلترهاي گازي، کولرهاي خودرو، فیلتر انواع تولید

 .باشد روغن یا هوا تصفیه نوعی به نیاز عملکرد آن

 سال در تن 30: ظرفیت سالیانه

 % 100میزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال1برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0.7 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 301

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 43000: ثابت سرمایه میزان 

 ل ریا میلیون 12400: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 55400: گذاري سرمایه حجم کل 

 %4/35 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 50: سرمایه بازده نرخ 

 سال2 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون4155 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
  
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 302

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 مبلمان یورتان پلی نرم فوم: عنوان پروژه

 پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 سال در تن 2400: ظرفیت سالیانه

 % 100میزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد  داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 

 سال2برنامه زمانبندي:  

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 303

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 دالر هزار 205 و ریال میلیون 18500: ثابت سرمایه میزان 

 ل ریا میلیون 22800: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 41300: گذاري سرمایه حجم کل 

 IRR):   )%7/47نرخ بازده داخلی 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3 (: PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون3098 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 304

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  معرفی پروژه 

 خودرو آنتن: عنوان پروژه

       پتروشیمی: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 به توجه با. میباشد سیم مغزي و فایبرگالس روکش ازنوع ازخودروها بسیاري آنتن
 تولید کیی پالست هاي آنتن. دارد اقتصادي توجیه طرح این خودرو صنعت گسترش

 مورد (خفاشی آنتن)اتوبوسها و منازل کاربردهاي براي و بوده ABS جنس از داخل در
 .میگیرد قرار استفاده

 آنتن شرکت به میتوان ABS جنس از خفاشی آنتن ي تولیدکننده شرکتهاي جمله از
 پژویی هاي آنتن. کرد اشاره سیماران شرکت و تصویر آنتن شرکت ،)هانی( ایران
 .میگردد تأمین واردات طریق از داخل در نیاز مورد

 دستگاه 10000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 1برنامه زمانبندي:  

 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 305

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 24300: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5200: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 29500: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 39: سرمایه بازده نرخ 

 سال2.5 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون3411 (: NPV) 1خالص حال ارزش 

 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 306

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 الیه سه یکیپالست باک: عنوان پروژه

  پتروشیمی: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 می استفاده کی پالست از باک ساخت در فلز از استفاده بجاي امروزي درخودروهاي
. میگردد استفاده الیه چند مواد از خواص کردن بهینه جهت جدیدتر درصنایع. شود

 الکل وینیل اتیلن از چندالیه و اتیلن پلی از خارجی دوالیه شامل باک این ورقهاي
 .میشود سوخت انتقال مانع مواد این که است

 امکان میشود، استفاده مختلف خوروهاي در آن از که کیی پالست عادي باکهاي در
 دارد، وجود بنزین کیروسکپی م نشت

 .است شده برطرف مشکل، این چندالیه باکهاي ساخت در اما

 عدد 300000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 307

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 35100: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 19500: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 :تجهیزات و آالت ماشین فنی، دانش ارزش 

 ریال میلیون 54600: گذاري سرمایه حجم کل 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 %30 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون5551 (: NPV) خالص حال ارزش 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 308

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پالستیک – آلومینیوم هاي پانل: پروژهعنوان 

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

. است آسان آنها از ونگهداري نصب. هستند آلومینیوم PVC کامپوزیت ها، پانل این
 سبکی، درعین. مقاومند آتش برابر در و بوده بسیارخوبی وحرارتی صوتی عایق

 است PVC پروفیل اصلی ي هسته پانلها دراین. دارند خوبی استحکام

 .میشود ساندویچ آلومینیوم باورق که

 بندي پارتیشن براي. شود عرضه متنوع دررنگهاي میتواند آلومینیوم روکش دلیل به
 وکارگاههاي مدارس انبارها، بیمارستانها، ساختمانها، در ارتفاع جداسازي و سطح

 .میگیرد قرار استفاده مورد صنعتی

 :ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 309

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 49000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 8450: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 57450: گذاري سرمایه حجم کل 

 %27 (:IRR)نرخ بازده داخلی  

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر غیردولتی دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 21: سرمایه بازده نرخ 

 سال4.9 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون5561 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 310

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 ABS تزئیناتی پانلهاي: عنوان پروژه

  پتروشیمی دستی پایین صنایع: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 دیوارمنازل، سطوح پوشش عنوان به آن از میتوان ABS باالي مقاومت دلیل به
 از استفاده با طراحی نوع دلیل به. کرد استفاده صنعتی کارگاههاي وبخصوص شرکتها

 پوشش براي. است کننده مصرف توسط نصب قابل راحتی به پلیمري هاي بسط
 می کار به..  و نما زیبایی و ها مبلمان نیز و درونی تزئینات و زیرسقف دیوار، سطوح

 .رود

 عدد 90000: ظرفیت سالیانه

 % 100 داخلیمیزان دسترسی به مواد خام داخلی:   

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 2برنامه زمانبندي:  

 

  :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 28000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 8000: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 36000: گذاري سرمایه حجم کل 

 %36 (:IRR)نرخ بازده داخلی   

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: نوع پروژه 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 ل سا3.3 (: PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون2880 (: NPV) خالص حال ارزش 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 

 
  

 

خدمات و تجارت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژ معرفی 

 انبار احداث: عنوان پروژه

  تجارت: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه 

 موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح  

 تعامالت برقراري قابلیت که کریدور عنوان خرمشهر(به و آبادان اروند) آزاد منطقه
 نماید برقرار سهولت به تواند می را کویت و عراق ایران، کشور بین بازرگانی تجاري
 کاالهاي مختلف انواع حجم افزون روز افزایش به توجه با همچنین. است مطرح

 هاي فرصت از کیی اروند آزاد منطقه در شلمچه مرز از عراق کشور به صادراتی
 که باشد، می انبار احداث تجاري خدمات حوزه در اروند آزاد منطقه گذاري سرمایه
 در انبار احداث طرح. باشد می یکد تا مورد کشور سه بازرگان و تجار توسط آن کمبود
 انواع دریافت 1: است شده تعریف زیر هاي فعالیت پوشش منظور به اروند آزاد منطقه

 سازي ذخیره 3 ها کاال انواع بارانداز 2 کشور از خارج و داخل از کاالهاي مختلف
 دسته و بندي بسته 4 کاال موجودي نوسانات کاهش منظور به کاالها مختلف انواع
 کاالها صدور و ارسال 6 مختلف بازارهاي از سفارش (اخذsorting) 5  کاالها بندي

 پوشیده سر انبار مربع مر 6000: سالیانهظرفیت  

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 فروش: 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال دو: زمانبندي برنامه 

   :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل C زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم...(  و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین رق،) ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 15600: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 10580: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 26280: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 (:IRR) بازده داخلی نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژهنوع  

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال3( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 67309 :(NPV) خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژ معرفی 

 سردخانه احداث: عنوان پروژه 

            تجارت: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 از عراق کشور به صادراتی کاالهاي مختلف انواع حجم افزون روز افزایش به باتوجه
 اروند آزاد منطقه گذاري سرمایه هاي فرصت از کیی اروند، آزاد منطقه در شلمچه مرز
 ظرفیت با نظر مورد سردخانه. باشد می سردخانه احداث تجاري خدمات حوزه در

 به صادرات الخصوص علی( شدنی فاسد کاالهاي نگهداري و حفظ جهت تنی 1000
 به صادراتی کاالهاي از یبخش حاضر حال در. است شده بینی پیش و طراحی) عراق

 آب خاص شرایط دلیل به که دهد می یکل تش بار تره و میوه انواع شامل اقالمی را
 در سردخانه فضاي احداث راستا این در.  شود می فاسد سرعت به منطقه هوایی و

 فاسد کاالهاي بازرگانان و تجار نیازهاي نمودن مرتفع ضمن ترانزیتی و بازرگانی زون
 .نماید می گذار سرمایه نصیب را توجهی قابل سود ایرانی، شدنی

 تنی 1000: سالیانهظرفیت  

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 فروش:

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   40 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 60 خارجی

 سال 1.4: زمانبنديبرنامه  

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل C زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم...(  و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین رق،) ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 27600: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6240: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 33840: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 (:IRR) بازده داخلی نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژهنوع  

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 32: سرمایه بازده نرخ 

 سال  3.1 ( :PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 5294 :(NPV) خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژ معرفی 

 ساختمانی مصالح و کشاورزي محصوالت صادرات پایانه: عنوان پروژه 

      تجارت: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 بازرگانان آن در که است يجانمایی پروژه کشاورزي محصوالت صادرات پایانه

 انواع نگهداري یا و فرآوري انبار، به اقدام کشاورزي، محصوالت خارجی و داخلی
 داشتن با اروند آزاد منطقه. نمایند می صادرات هدف با کشاورزي محصوالت
 از یکی عنوان به کویت و عراق کشورهاي به دسترسی زمینه در خاص ویژگیهاي

 توجه با اروند آزاد منطقه. است مطرح کشور در کاال خروج و ورود مهم هاي دروازه
 به ارتباطی مسیرهاي و دسترسی امکان قبیل از موجود پتانسیلهاي و ظرفیتها به

 محصوالت صادرات خصوص در اساسی گامی تواند می کشور از خارج و داخل
 .بردارد کشاورزي

 :سالیانهظرفیت  

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 فروش:

 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد  داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
100 % 

 سال دو: زمانبنديبرنامه  

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 20 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل C زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم...(  و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین رق،) ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 118200: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 71400: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 9: نیاز مورد خارجی ارز 

 دالر میلیون 9 و ریال میلیون 189600: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 (:IRR) بازده داخلی نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژهنوع  

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 34: سرمایه بازده نرخ 

 سال 2.9( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون6600 :(NPV) خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژ معرفی 

 اروند آزاد منطقه مالی و تجاري اداري مجتمع: عنوان پروژه 

  تجارت: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه 

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 مینمایند دیدن خرمشهر و آبادان شهرهاي از فراوانی گردشگران و مسافران ساله هر
 قطب انداز چشم که اي منطقه براي کمبود یک مجلل و مدرن بازارهاي فقدان که

 سوغات تهیه و کردن خرید. باشد می است داده قرار خود کار سرلوحه را گردشگري

 .است گردشگر هر مسافرت اصلی هاي بخش هموارهاز که

 و بزنند قدم مجلل بازارهاي در که تمایلدارند تجاري گردشگران ویژه به و گردشگران
 اروند آزاد منطقه در. باشند داشته دراختیار را هایی نمونه مختلف ملل هاي فرهنگ از

 تجاري و فراغتی کارکردهاي با تا است دادهشده المللی بین بازار دو احداث پیشنهاد
 .نمایند کمک گردشگران نیازهاي سازي برطرف به

 غرفه 230: سالیانهظرفیت  

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 فروش:

 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد  داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 

 سال 2: زمانبنديبرنامه  

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 3 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 92950: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 23400: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 116350: گذاري سرمایه حجم کل 

 %25 (:IRR) بازده داخلی نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژهنوع  

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال3( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 8726 :(NPV) خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 پروژ معرفی 

 (طال جواهرات مجتمع) طال جواهرات پارک تاسیس: عنوان پروژه 

  تجارت: بخش

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 هاي کشور و سو یک از اروپا و خاورمیانه بین در قرارگرفتن علت به اروند آزاد منطقه
 ارتباطی شاهراه به شدن تبدیل براي الزم و ویژه جایگاه از دیگر سوي از عربی
 اشاره ذیل موارد به توان می ادعا این دالیل مهمترین از. است برخوردار طال صنایع
 .نمود

 متحده امارات هند،عربستان،(جهان طالي نندگان مصرفک بزرگترین به نزدیکی 1

 بازار تالقی جانمایی پروژه  3 درکشور طال گسترده بازار وجود 2 (.. و عربی

 (اروپا) مدرن طرحهاي بازار و (آسیاوخاورمیانه)سنتی طرحهاي

 :سالیانهظرفیت  

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 فروش:

 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد  داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 

 سال 2: زمانبنديبرنامه  

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 4 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 322

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین
 .است شده تعریف

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 79200: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 14300: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال ن میلیو 93500: گذاري سرمایه حجم کل 

 %28 (:IRR) بازده داخلی نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژهنوع  

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 20: سرمایه بازده نرخ 

 سال5( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون7012 :(NPV) خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 
 تخصصی بیمارستان احداث: پروژه  عنوان  

  رفاهی خدماتی: بخش 

 اروند آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 در تخت 128 ظرفیت با خصوصی بیمارستان احداث و ایجاد پروژه اجراي از هدف
 متر هزار ده مساحت به زمینی قطعه پروژه اجراي براي.باشد می اروند آزاد منطقه
 در مربع متر 16995 طرح اجراي براي نیاز مورد زیربناي. باشد می نیاز مورد مربع

 موتورخانه تأسیسات جهت آن مربع متر 750 حدود که است شده فرض طبقه هشت
 فضاي مترمربع 3000 میزان به همچنین. است شده لحاظ فاضالب تصفیه سیستم و

 .است شده گرفته نظر در موارد سایر و سبز، فضاي پارکینگ،

 باالي تراکم به عنایت با و اروند آزاد منطقه در بیمارستان این قرارگرفتن به توجه با
 به پاسخگویی توانایی جغرافیایی نظر از مذکور بیمارستان منطقه این در جمعیت

 .باشد می رادارا خرمشهر و آبادان شهرهاي

 خوابه تخت 100: سالیانه ظرفیت 

 % 65 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   55 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 45 خارجی

 سال 3: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 4 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 25 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فدراهم )برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سدوخت، جداده و..(    ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سدنجی  امکدان  طدرح  در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 301080: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 118680: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 10: نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 419760: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33:( IRRداخلی) بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال PP: 3.3)سرمایه) بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV 75990):خالص) حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 

 ملل سایر غذاهاي رستوران احداث :پروژه  عنوان  

  گردشگري: بخش 

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات  

 ارزش که ایی اولیه مواد روي بر تاکید و خاص مزه و طعم با یک هر غذایی الگوهاي
 از برخی. اند گرفته قرار گردشگران توجه مورد همواره دارند مختلف غذایی هاي

 لذت و غرور احساس دیگر مقصد یک در خود بومی غذاهاي خوردن از گردشگران
 .موثرباشد نیز منطقه به سفر تکرار در تواند می این که کنند می

 مختلف ملل غذاهاي رستوران احداث فرصت، این از استفاده جهت مطالعاتی گروه لذا
 جذب باالي هاي رده در گرفتن قرار براي اروند آزاد منطقه. است داده پیشنهاد را

 با یعنوان طرح به طرح این از تواند می صنعت این به کمک و کشور در توریست
 .نماید استفاده ساز فرصت و باال بازدهی

 نفر 150 براي روزانه: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 10 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 0.5 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 10 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 10920: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7920: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 18840: گذاري سرمایه حجم کل 

  %34 :(IRR) داخلی بازده نرخ 
 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 41: سرمایه بازده نرخ 

 سال 2.5 ( :PPسرمایه ) بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV)): 4512 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 سواري اسب پیست مرکز احداث :پروژه  عنوان 

  گردشگري: بخش 

 اروند آزاد : منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 کورس به را آماتور و ایی حرفه گردشگران تواند می سواري اسب پیستهاي ساخت
 اروند، آزاد منطقه وهوایی آب شرایط.  نمود دعوت شترسواري و دوانی اسب هاي

 تواند می امر این که میکند فراهم را زمستان فصل در مهم مسابقات برگزاري امکان
  تفریحی هاي انگیزه با را گردشگرانی و گردد محسوب منطقه براي رقابتی مزیت یک

 اخیر دهه چند در که است ورزشهایی جمله از کاري سوار. کند جذب خود به ورزشی
 رقابت یک عنوان به تنها نه امروزه ورزش این است گرفته قرار خاصی توجه مورد
 توجه مورد فراقت اوقات گذراندن منظور به و سرگرمی عنوان به بلکه مفید، و سالم
 رسد می نظر به هزینه پر ورزشها از بسیاري به نسبت که این با و است گرفته قرار
 هدف با پروژه این احداث. کند می جلب خود سوي به طرفدار بیشتري تعداد ساله هر

 .باشد می کاري سوار ورزش به مندان عالقه براي خصوصاً آور نشاط فضاهاي ایجاد

 روز در خدمات ارائه نفر 50: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 5 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  
 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 328

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 24480: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 11160: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 35640: گذاري سرمایه حجم کل 

 %21(: IRR داخلی) بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 20: سرمایه بازده نرخ 

 سال 5 : (PPسرمایه) بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV)): 2540 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 آبی هاي ورزش مرکز احداث :پروژه  عنوان 

  گردشگري: بخش 

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 اوقات کردن پر بر عالوه که باشند می ها ورزش ترین مفرح از آبی هاي ورزش
 .هستند نیز تندرستی و نشاط باعت فراغت

زمینه  این در بیشمار هاي استعداد وجود و منطقه جمعیت بودن جوان به توجه با
 خود روشنی به به مرکز این کمبود گردشگري هاي جاذبه از یکی همچنین و ورزشی

 نمایان را منطقه در مدرن آبی هاي ورزش مرکز یک ایجاد ضرورت و میدهد نشان را
 .سازد می

 روز در گردشگر 100 جذب: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد: فروش 
 % 30 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم (...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین )برق، ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 92040: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 28080: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 2: نیاز مورد خارجی ارز 

 الر د ن میلیو 2 و ریال ن میلیو 120120: گذاري سرمایه حجم کل 

  %29 : (IRRداخلی) بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال  PP)) : 3.3 سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون  NPV)): 9009 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 ستاره 5 هتل احداث :پروژه  عنوان 

  گردشگري: بخش 

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی  

 مقاصد گردشگران، متفاوت هاي انگیزه و درآمدي مختلف طبقات گرفتن نظر در با
 با تناسب و فراخور به گردشگران تا هستند اقامتگاه مختلف انواع داراي گردشگري

 احداث اروند آزاد منطقه گردشگري توسعه طرح در. نمایند انتخاب را آنها خود اهداف
 یا و باال درآمد با گردشگرانی پاسخگوي تا است شده پیشنهاد ستاره 5 هتل دو

 .باشد تجاري گردشگران

 اتاقه 100: سالیانه ظرفیت 

 % 70 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد: فروش 
 % 40 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 4 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 30 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 ( فراهم...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین )برق، ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 317000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 69000: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 4: نیاز مورد خارجی ارز 

 دالر میلیون 4 و ریال ن میلیو 386000: گذاري سرمایه حجم کل 

  IRR)) : %32 داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 25: سرمایه بازده نرخ 

 سال 4 :(PP )سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV)): 12850 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 سطح در (... و سرطان قلب چشم) تخصصی فوق بیمارستان :پروژه  عنوان 

 جهان استاندارهاي

  رفاهی خدماتی: بخش 

 اروند آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 بخش در توریسم بخصوص است برخوردار ایی ویژه اهمیت از توریسم صنعت امروزه
 گردشگران روانی امنیت تواند می مجهز بیمارستان یک وجود که درمان، و بهداشت

 بر عالوه. بپردازد خود حوزه در سالمت گردشگران جذب به و نماید تامین را حاضر
 برآورده مطلوب نحوي به نیز را منطقه ساکنان انتظارات تواند می مرکز این آن،

 .سازد

 گرفته قرار نظر مورد اروند آزاد منطقه درمانی مرکز طراحی و ایجاد در که اهدافی
 با همچنین. باشد می ایران در سالمت گردشگري صنعت اهداف با شدن همسو است
 حوزه کشورهاي با مقایسه در ایران در پزشکی خدمات ارایه سطح اینکه به توجه
 اهداف از یکی پیشرفته درمانی مرکز یک ایجاد باشد می مطلوب بسیار فارس، خلیج

 .است شده گرفته نظر در سازمان

 تختی 50: سالیانه ظرفیت 

 % 60 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   40 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 60 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 30 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم (...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین برق،) ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 وضعیت مالی پروژه 

 ریال میلیون 104000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 13000: گردش در سرمایه میزان 

 دالر میلیون 2: نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون دوالر و د و میلیون ریال 1 17000: گذاري سرمایه حجم کل 

 IRR%29): )داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 25: سرمایه بازده نرخ 

 سال  PP)): 4 سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV)): 45550 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 سیاحتی تفریحی پالژ :پروژه  عنوان 

  رفاهی خدماتی: بخش 

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 باشد می اروند آزاد منطقه در نظیر بی پروژه یک شهر مینو در سیاحتی تفریحی پالژ
 و زنان براي مستقل شناي استخرهاي دریایی، ورزشهاي همانند تفریحی امکانات که

 و منطقه اهالی و مسافرین جهت را... و سینما ورزشی، باشگاه رستوران، مردان،
 .آورد خواهد فراهم نقاط سایر از گردشگران

 و جغرافیایی ممتاز موقعیت لحاظ به و اروند آزاد منطقه گردشگري طرح به توجه با
 ایجاد براي منطقه این در موجود پتانسیلهاي و ایران غرب جنوب در ژئواکونومیکی

 صغیر اروند پیرامون در ویالیی اقامتگاهی سایت احداث تفریحی، و سکونتی مکانهاي
 .باشد می پذیر توجیه

 :سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 4 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  پروژهاطالعات عمومی 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم (...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین )برق، ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 48000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 14000: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 62000 :گذاري سرمایه حجم کل 

  %26( : IRR)داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 20: سرمایه بازده نرخ 

 سال  PP)): 5 سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV) ): 4650 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 رانی اتومبیل پیست :پروژه  عنوان 

  گردشگري: بخش 

 اروند آزاد منطقه :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 منطقه در پسند جوان و مهیج هاي ورزش گسترش ادامه در اروند آزاد منطقه سازمان
 سازمان. باشد می اروند آزاد منطقه محدوده در رانی اتومبیل پیست احداث دنبال به

 این در گذاري سرمایه منظور به استاندارد و الزم هاي ساخت زیر اروند آزاد منطقه
 .نماید می فراهم کامل بطور را پذیر توجیه ي رشته

 پتانسیل از استفاده و مذکور ي منطقه در استاندارد پیست یک احداث با است امید
 کشورها سایر با رشته این در المللی بین هاي رکورد تفاوت منطقه در جوان نیروي
 .یابد کاهش

 :سالیانه ظرفیت 

 % 40 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   100 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 1: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم (...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین )برق، ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 26000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6500: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال  32500: گذاري سرمایه حجم کل 

  IRR)) : %30داخلی بازده نرخ 
 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 25: سرمایه بازده نرخ 

 سال PP)): 4 سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون4768 (NPV) :خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 تنیس :پروژه  عنوان 

       گردشگري: بخش 

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی  

 قصد منطقه در بالقوه هاي پتانسیل تمامی جذب دنبال به اروند آزاد منطقه سازمان
 ورزشی ي رشته این هاي ساخت زیر همه منظور این به. دارد را تنیس ورزش احیاي
 به تنیس ورزش که است گفتنی. نماید می فراهم را رشته این در گذار سرمایه براي
 بین تنیس مسابقه اولین و داشت خاصی رونق آبادان در انگلیسی اتباع حضور دلیل
 .گردد برمی 1320  1317 سالهاي به تهران و آبادان هاي تیم

 :سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد  داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 

 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 0.9 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم (...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین برق،) ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 وضعیت مالی پروژ 

 ریال میلیون 10270: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 1250: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 11520: گذاري سرمایه حجم کل 

  IRR)): %24 داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 37: سرمایه بازده نرخ 

 سال  PP)) : 2.7 سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV)): 864 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 معرفی پروژه 

 دریایی غذاهاي رستوران :پروژه  عنوان 

  گردشگري: بخش 

 اروند آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی 

 رستوران مختلف، هاي رستوران بر عالوه آزاداروند منطقه گردشگري مطالعه طرح در
 غذاها نوع این با مندان عالقه پاسخگوي تا است شده پیشنهاد نیز دریایی غذاهاي

 است اقتصادي غیرمستقیم اثرات ها رستوران گونه این پیشنهاد دالیل دیگر از. باشد
 کنند می دریافت ها رستوران خودبه محصوالت فروش از ماهیگیران و صیادان که
  ها آن اقتصادي سطح بهبود و میزبان جامعه معیشت الگوي حفظ موجب این که

 .گردد می

 :سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 خارجی بازار در فروش انتظار مورد درصد  داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت: 

 .باشد می هکتار 0.4 متراژ به نظر مورد زمین 

 باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

.  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل B زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم (...و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین برق،) ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9360: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 4680: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 14040: گذاري سرمایه حجم کل 

  IRR)) : %26داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال  PP) )3.3 سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون  NPV)): 1053 خالص حال ارزش 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 
 

 
 
 
  

 

معدن و صنعت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سنگی قطعات انواع تولید کارگاه اندازي راه و احداث: عنوان پروژه 

           صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 سخت و نرم هاي سنگ انواع کوچک هاي بلوک از استفاده با( کاري فرش سنگ
 کلیه سطحی پوشش هاي شیوه ترین ماندنی و ترین متداول از یکی) طبیعی

 در شیوه این که طوري به بوده، اروپا مدرن و ایران و سنتی معماري در باز فضاهاي
 در کشورهاي از ي بسیار در توسعه و گسترش حال در روز به روز معماري صنعت

 .است جهان یافته توسعه و توسعه حال

 سال مالوندر قرنیز  سنگفرش صورت به قطعات انواع تن 20000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   30 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد: فروش 
 % 70 خارجی بازار

 سال2: زمانبندي برنامه 

 پروژه وضعیت 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 24830: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 40560: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 65390: گذاري سرمایه حجم کل 

 %36 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 34: سرمایه بازده نرخ 

 سال3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیونNPV : )4904( )خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 346

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 زیتون روغن و زیتون بندي بسته: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه:  جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 کشورهاي در بیشتر که است خوراکی هاي روغن ترین قدیمی از یکی زیتون روغن
 همیشه درخت میوه از زیتون روغن. شود می مصرف و تولید مدیترانه دریاي حاشیه

 این شود می حاصل مکانیکی استخراج بوسیله دارد گونه 400 از متجاوز که اولئا سبز
 .کند می رشد استوایی هواي و آب در و معتدل نواحی در گیاه

 رایج یونان و سوریه و فلسطین نظیر کشورهایی در آن از گیري روغن و زیتون کشت
 پمادهاي کننده، روان ماده روشنایی، و سوخت براي موادي زیتون کشت از و است

 و تولید نظر از زیتون و زیتون روغن موجود آمارهاي براساس. شود می تهیه جلدي
 می تشکیل را جهانی تجارت درصد 30 ارزش نظر از و درصد 2 حدود بندي بسته
 .دهد

 100 زیتون روغن بندي بسته  سال در تن 150 زیتون بندي بسته: سالیانه ظرفیت 
 سال در تن

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   20 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 80 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 347

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 7800: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6760: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 14560: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 ( :IRR)  داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیونNPV): 1092( )خالص حال ارزش 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 348

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 اکسیژنه آب تولید: عنوان پروژه 

      صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه:  جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مطلوبی کیفیت و باال بسیار توان از دیرباز از کشورمان نساجی صنایع صنعتی
 رنگ محصول یک وجود عدم صنعت این در عمده مشکالت از. است بوده برخوردار

 بتوان کامل بري رنگ از پس تا باشد می نخ یا پارچه کردن رنگ بی جهت داخلی بر
 بسیار رنگبر بعنوان اکسیژنه آب. نمود ایجاد آن روي بر را یکنواخت و دلخواه رنگ
 پوسیدگی مانند نامطلوب جانبی تأثیر بدون و قوي اکسیدکنندگی خاصیت با و خوب

 لذا. است شده می وارد خارج از نیز تاکنون و نداشته رقیبی کنون تا پارچه و نخ در
 .رود می شمار به داخلی نساجی صنعت به کمک بهترین محصول این تولید

 سال در تن 10000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   50 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 50 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 349

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 8450: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 3900: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 12350: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 26: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.8( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

  ریال میلیون 6590( : NPV) خالص حال ارزش 

 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 350

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 (تکسون مقواي)صنعتی مقواي تولید: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه : جانمایی پروژه

 : مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی 

 به آن کاربرد موارد و دیگر افزودنی مواد و کاغذ ضایعات از تکسون مقواي تولید
 بندي آب جهت  کفش زیره عنوان

 واشر عنوان به صنعتی آالت ماشین

 سال در تن 1000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 10 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 351

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 وضعیت مالی پروژه 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5850: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 16250: گذاري سرمایه حجم کل 

 %37 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 39: سرمایه بازده نرخ 

 سال2.5( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 6578( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 352

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 زیتون روغن استحصال طرح: عنوان پروژه 

 صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 شود می محسوب دنیا خوراکی هاي روغن مفیدترین و بهترین جمله از زیتون روغن
 است آن در موجود کلسیم میزان باشد می توجه قابل بسیار روغن این در که آنچه و

 .است بیشتر گاو شیر در موجود کلسیم میزان از بطوریکه

 میزان بیشترین که داشته این بر را گذاران سرمایه و تغذیه کارشناسان مسئله این
 از روغن تهیه و استحصال. باشند داشته غذایی مواد از حوزه این در را گذاري سرمایه

 می حاصل حرارت اعمال بدون میکانیکی فشار بر مبتنی هاي روش از زیتون میوه
 تهیه آن از خالص زیتون روغن و تصفیه خاص شرایط تحت را روغن این که شود
 .شود می

 سال در تن 600: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   40 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد :فروش 
 % 60 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

  .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 353

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 11160: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5070: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 16230: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.3( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1217 ( : NPV) خالص حال ارزش 

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 354

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 معدنی آب  آب بندي بسته طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 از بسیاري مصرف مورد گوارا و سالم شرب آب عنوان به شده بندي بسته معدنی آب
 از همچنین و بدن نیاز مورد و مفید امالح داراي آب این که چرا باشد می مردم

 فیزیکی، عوامل است آبی معدنی آب دیگر عبارتی به. است برخوردار رسوبات حداقل
 جهت آن مصرف که باشد باید حدي در آن کلوئیدي رادیو و بیولوژیکی شیمیایی،
 .نکند ایجاد انسان در درازمدت یا مدت کوتاه در سویی عارضه آشامیدن

 سال لیتردر 12000000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 30 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

  .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 355

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9100: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7150: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 16250: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 28: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.6( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون5444(: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 356

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 موتور روغن فیلتر انواع تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 موتور راحت و مناسب عملکرد براي ها ناخالصی کردن جدا جهت محصول این
 .گیرد می قرار استفاده مورد خودرو

 تصفیه قدرت زمان مرور به که چرا است خودرو در مصرفی قطعه یک مذکور قطعه
 .رود می بین از محصول این اي

 بر محلول، غیر خارجی مواد آن، میان از مایع عبور هنگام که است اي وسیله فیلتر
 رشته یا و متخلخل هاي الیه از اي مجموعه یا متخلخل عامل یک داخل یا سطح

 موتور مهم قطعات از یکی همچنین و شوند می جدا مایع از و مانند می باقی اي
 .آید می شمار به سوز درون موتورهاي کلی طور به و ها خودرو

 سال در عدد 300000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   25 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 75 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 357

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9500: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7500: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 17000: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 : (IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 25: سرمایه بازده نرخ 

 سال 4( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1350( : NPV) خالص حال ارزش 

 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 358

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 استیک آدامس تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 بازار فردش به منحصر هاي ویژگی با جذاب تنقالت از یکی عنوان به آدامس
 .است داده اختصاص خود به را مناسبی

 و نیست بازار نیاز پاسخگوي آن داخلی تولید اما باالست آدامس مصرف ما کشور در
 وارد 1976 سال از استیک آدامس. شود می تامین آن واردات از نیاز این عمده بخش
 مختلف هاي طعم با ایران در که است سال 30 از بیش و است شده تولید چرخه

 .شود می مصرف

 سال در تن 1000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   20 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 80 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 359

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9100: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5600: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 14700: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.4( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1240( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 360

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سرامیکی رباي آهن تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 فن موتور مانند خودرو الکتریکی موتورهاي در سرامیکی رباي آهن کاربرد عمده
 البته. گیرد می قرار استفاده مورد... برو باال شیشه کن، پاک برف بخاري، رادیاتور،

 .شود می استفاده نیز خودرو بلندگوهاي در آهنرباها از دسته این از دیگر نوعی

 خصوص در ایران اینکه توجه قابل. باشد می دائمی آهنرباهاي دسته از نوع این
 تولید و فنی دانش که شود می محسوب جهان14 جزء محصول این تولید فنی دانش

 .دارند عهده به را محصول این

 سال در متر 800000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   20 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 80 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 361

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 110150: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5750 :گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 15900: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 28: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.6( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

  ریال میلیون1240(: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 362

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 استوانه و سوسماري هاي جک هیدرولیکی باالبرهاي تولید طرح: عنوان پروژه 

 اي

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : و تبیین اجمالی مشخصات فنی تشریح موضوع طرح

 کردن بلند جهت اي استوانه و سوسماري از اعم لیک هیدرو هاي جک
 هاي شرکت در آن کاربرد و رود می کار به نقلیه وسائط سایر و اتومبیلکامیونت

 تولید در توان می اي استوانه هاي جک از همچنین. باشد می خودرو رسانی خدمات
 .نمود استفاده هیدرولیک هاي پرس

 سال در تن 5000: سالیانه ظرفیت 

 % 80 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   30 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 70 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

  .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 363

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 16900: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 16050: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 32950: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 26: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.8( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 2570( : NPV) خالص حال ارزش 

  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 364

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

  مختلف انواع در پاستوریزه شیر از بستنی تولید طرح: عنوان پروژه 

 (قیفی لیوانی چوبی)

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی 

 که شود می تهیه خوشایند و مطبوع لذیذ میوه آب از یا و شیري فرآورده یک بستنی
 بستنی. دارد را مصرف بیشترین تابستان و بهار خصوص به سال فصول تمام در

 یک نقش ایفاي بر عالوه شود تولید و تهیه بهداشتی استانداردهاي رعایت با چنانچه
 .بود خواهد بدن ساز و سوخت جهت زا انرژي مواد از سرشاري منبع تفننی، فرآیند

 160: قیفی بستنی  تن 160: لیوانی بستنی تن 320: چوبی بستنی: سالیانه ظرفیت 
 سال در تن

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد :فروش 
 % 30 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 365

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9550: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6760: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 16310: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 32: سرمایه بازده نرخ 

  سال3.1( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1272( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 366

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 

 نقلیه وسایط بوق تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 اتومبیل در کاال این کاربرد و باشد می حلزونی مکانیکی الکترو نوع از تولیدي کاالي
 صوت طریق از دهنده هشدار عامل عنوان به سنگین و سبک هاي خودرو و ها

 .میباشد

 سال در عدد 150000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   35 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 65 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 367

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7909.2: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 18309.2: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 4533( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 368

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سیمان پاکت تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مناسب بندي بسته محصوالت، اکثر تولید در نیاز مورد فاکتورهاي مهمترین از یکی
 و گچ عظیم معادن داشتن بدلیل ایران در. باشد می نگهداري و نقل و حمل جهت
 کشورها برترین از یکی جزء هستند سیمان دهنده تشکیل اولیه مواد عمده که آهک

 .دارد قرار سیمان تولید استراتژیک موقعیت نظر از

 و کشور اقتصادي توسعه منظور به آمده عمل به هاي ریزي برنامه طبق طرفی از
 به عمرانی و اقتصادي زیربناهاي وجود سال، در درصد 8 اقتصادي رشد به دستیابی

 مهمترین از یکی سیمان تولید دلیل این به. ضروریست هدف این به نیل منظور
 .شود می محسوب اقتصادي زیرساخت جهت محصوالت

 سال در عدد 20000:  سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 369

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 7800: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6500: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 14300: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 546( : NPV) خالص حال ارزش 

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 370

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 افکن نور و پروژکتور تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 در واقع در ندارند باهم تفاوتی که شود می تصور معموال که نورافکن و پروژکتور
 اي نقطه روي بر نور بخواهیم اگر که اي گونه به. یکدیگرند از متفاوت کاربرد

 می استفاده نورافکن از شود روشن فضا بخواهیم اگر و پروژکتور از شود متمرکز
 محصول دو هر براي آن تکنولوژي و تولید فرآیند که است ذکر به الزم اما. کنیم

 قاب داخلی قوس دهد می دو این به متفاوتی قابلیت که آنچه. باشد می یکسان
 امر این است تاریک زمین کره سطح از نیمی همواره. باشد می نورافکن و پروژکتور

 .کند می آشکار را روشنایی صنعت اهمیت

 سال در عدد 100000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 40 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1.5 متراژ به نظر مورد زمین 

  .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 371

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 11800: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 8450: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 20250: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.4( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1580( : NPV) خالص حال ارزش 

 
   

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 372

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 پنیر آب و پنیر از پنیر پودر تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تشویق و موضوع این طرح دالیل مهمترین از کاربردي محصول این مصرف و تقاضا
 تولید منابع بودن محدود طرفی از. باشد می زمینه این در گذاري سرمایه منظور به

 هاي واحد در بیشتر آن کاربرد. باشد می آن مجدد تولید براي اي انگیزه محصول این
 .باشد می شده حجیم غالت تولید هاي واحد بیشتر و غذائی صنایع

 سال در تن 700: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 40 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 373

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 7800: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 4550: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 12350: گذاري سرمایه حجم کل 

 %30 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.4( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون4333(: NPV) خالص حال ارزش 

  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 374

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 خون پودر تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 بسیار جانبی مواد اصلی، هاي فرآورده و گوشت از غیر به حیوانات، صنعتی کشتار در
 به منجر تنها نه بهینه، برداري بهره صورت در که است موجود نیز دیگري مفید

 فرآورده و گوشت تولید هزینه آنها، فروش و توسعه با بلکه شود می جانبی تولیدات
 .یابد می کاهش نیز اصلی هاي

 اقتصاد در هم مهمی نقش میتواند که است اي فرآورده عنوان به کشتارگاهی خون
 عدم و شود واقع مفید زیست محیط هم و دامی و کشاورزي

 محیط آلودگی سبب و باشد ساز خطر طبیعت براي تواند می مسئله این به توجه
 توجه عدم بود خواهد بازیافت صورت به محصول این صنعتی تولید. شود می زیست

 همچنین و بیماري شیوع باعث خون در باال نیتروژن وجود دلیل به و مسئله این به
 .شد خواهد اکوسیستم در تغییر

 سال در تن 300: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 40 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0.6 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 375

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 15200: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6760: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 21960: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 33: سرمایه بازده نرخ 

 سال3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1712(: NPV) خالص حال ارزش 

 

   



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 376

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سیر پودر تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 دارو، غذا، چاشنی صورت به که باشد می غذایی مواد دسته آن از محصول این بهینه،
 فرآورده تولید در و غذائی هاي رژیم تهیه کننده، جذب دهنده، طعم پخت، کمک
 .شود می استفاده چیپس و کالباس سوسیس، نظیر هایی

 سال در تن 300: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 40 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 377

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 5200: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5850: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ریا میلیون 11050: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.1( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 4555( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 378

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 (بلر دت) رنگی شده دباغی پوست تولید طرح: عنوان پروژه 

        صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه پروژهجانمایی 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 پوست از استفاده انسان، روزمره زندگی در اساسی و پرکاربرد اشیاء جمله از یکی
 و آوردند می بدست را محصول این شکار راه از گذشتگان قدیم در. باشد می حیوانات

 با. کردند می استفاده غیره و رزمی کاله چرمی، زره سپر، پاپوش، تهیه در آن از
 تهیه براي انسان اساسی نیازهاي جزء حیوانات پوست از استفاده هنوز زمان گذشت
 .دارد کاربرد آو نیاز مورد وسایل دیگر و پوشاک، لباس،

 سرمایه جهانی گستره و انبوه تولید و اقتصادي باالي ارزش بدلیل آن بر عالوه
 محصول این تولید به اقدام روز به و نوین روشهاي به که داشته آن بر را گذاران
 کاربردهاي با و مختلف محصوالت حاضر حال در شده، دباغی پوست از. نمایند

 .برد نام را ها کننده براق رویه، چرمهاي انواع جمله از شود می تولید مختلف

 سال در جلد 455000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 40 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 379

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7800: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 18200: گذاري سرمایه حجم کل 

 %35 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.2( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 3213( : NPV) خالص حال ارزش 

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 380

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 آمپول هاي پوکه تولید طرح: عنوان پروژه 

 (بیمارستان مصرف براي تزریق مایع کردن پر جهت) 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 پزشکی جامعه خدمت در که است موادي ترین مصرف پر از یکی آمپولی هاي پوکه
 گیرد می قرار استفاده مورد بیمار براي تزریق داروئی مواد کردن پر جهت و دارد قرار

 کنند می استفاده بیمار تزریق جهت در تولید که سازي دارو هاي واحد کلیه براي و
 .گیرد قرار استفاده مورد تواند می

 سال در عدد 25000000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 10 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 381

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 عمومی پروژه اطالعات 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9100: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 9100: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 18200: گذاري سرمایه حجم کل 

 %32 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون44432(: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 382

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 ردیفی تخته تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 استفاده و محصول تولید در رده از خارج هاي بینه گرد و گردبینه مغز از استفاده
 (اولیه مواد)تخته عنوان به چوبی صنایع در شده تولید محصول

 سال در قطعه 120000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 30 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1.3 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 383

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 13000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 4550: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر میلیون 17550: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون4340(: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 384

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 ماهیگیري تور تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه 

 : فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات 

 متر بر گرم 500 حدود شکل، الماسی هاي روزنه با استر، پلی یا آمید پلی جنس از
 .باشد می مربع

 سال در تن 270: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 30 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 385

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 11700: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 2320: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل یا ر میلیون 14020: گذاري سرمایه حجم کل 

 %31 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1434( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 386

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شکري حلوا تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 عمده غذایی سبد در بطوریکه باشد می انرژي و مقوي بسیار غذایی شکري حلوا
 تخم از است عبارت آن دهنده تشکیل مواد و شود می مصرف ایرانی هاي خانواده

 است شده ساییده بصروت شده استفاده کنجد. است شکر و کنجد چوبک، هل، مرغ،
 .شود می استفاده محصول این در مایع بصورت ارده. شود می گفته نیز ارده آن به که

 سال در تن 3000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   40 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 60 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

   



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 387

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 7150: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 3653: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ري میلیون 10803: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR)  داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 652( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 388

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 دامی داروهاي تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 در تولید تنوع. دارد مصرف مورد گوشتی و سالم هاي دام پرورش جهت در محصول
 گسترده بسیار هدف بازار نیاز حسب بر بخش این

 تامین را دامداران نیازهاي عمده محصول، این تولید با توان می بطوریکه باشد می

 انگل، ضد آنها مهمترین که است استوار بخش چند بر بخش این در تولید. کرد

 .باشند می تتراسایکلین اکسی بوز، کوکسید ضد ویتامین، بیوتیک، آنتی

 نئومایسین قرص عدد 50000  (آور اشتها )پودرژنتیان تن 500: سالیانه ظرفیت 
 سال در (بیوتیک آنتی)

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 10 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 389

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 19500: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5850: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر میلیون 2350: گذاري سرمایه حجم کل 

 %32 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال: 3.4( PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 3232( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 390

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 لوکس تحریر دفترچه تولید طرح: عنوان پروژه 

       صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 دانشجویان و مدارس در آموزان دانش استفاده جهت لوکس تحریر دفترچه تولید

 سال در تن 5000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   60 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 40 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 391

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9750: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 3250: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 13000: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.2( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون3232(: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 392

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 صفر باالي و صفر زیر سردخانه تولید طرح: عنوان پروژه 

                    صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 که حالتی در سوم، جهان کشورهاي و توسعه حال در کشورهاي سایر و ما کشور در
 بخش وجود، این با است، محسوس کامال کل تقاضاي مقابل در کل عرضه کمبود
 بین از ناکافی مراقبت اثر بر شده فرآیند و کشاورزي محصوالت از توجهی قابل

 .میرود

 برآورد کل از درصد 50 تا 25 بین را مقدار این مربوطه هاي خانه وزارت و ها سازمان
 صورت در. شود می بیشتر تقاضا و عرضه بین شکاف ترتیب بدین که کنند می

 از کردن جلوگیري با تنها نه ها سردخانه و انبار مانند بجا و مناسب امکانات از استفاده
 بلکه شود می برطرف بیشتر محصول برداشت و داشت و کشت به نیاز غذا ضایعات

 .یافت خواهد کاهش اي مالحظه قابل اندازه تا هم شده فرآیند و اولیه مواد قیمت

 سال در تن 200: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 393

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 ... و جاده سوخت، دور، راه از ارتباط آب، تامین برق،( ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده فراهم)

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 13000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 10400: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن میلیو 23400: گذاري سرمایه حجم کل 

 %37 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 34: سرمایه بازده نرخ 

 سال2.9( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 3330( : NPV) خالص حال ارزش 

  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 394

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سرم تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین 

 کشور درمان و بهداشت وزارت استاندارد اساس بر

 سال در لیتر 300000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 395

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 20800: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 11700: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و میلی 32500: گذاري سرمایه حجم کل 

 %38 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 36: سرمایه بازده نرخ 

 سال2.7( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 6565( : NPV) خالص حال ارزش 

  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 396

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 (خام شکر صفیهت) شکر تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح 

 انواع کمپوت، مرباجات، مانند غذائی مواد کارخانجات استفاده و مردم عموم مصرف
 شکالت و شیرینی و بیسکویت

 سال در تن 50000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 30 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 397

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 11700: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 9100: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و میلی 20800: گذاري سرمایه حجم کل 

 %35 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 6629( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 398

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 ایزوالسیون عایق تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 به اتیلنی، با روکش با استر پلی الیه با مستحکم رطوبت ضد السیون ایزو عایق
 .شود می استفاده متفاوت جاهاي در رول صورت

 سال در مربع متر 200000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد: فروش 
 % 10 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 399

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7800: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي میل 18200: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون6576( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 400

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 خودرو بدنه قطعات تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 ها پل و عقب صندوق و موتور جاچراغیکاپوت گلگیر رکاب از اعم خودرو بدنه قطعات
 می صورت شده طراحی هاي قالب در آهن ورق کشش اساس بر که باشد می...  و

 .باشد می خودرو صنایع در آن کاربرد و پذیرد

 سال در عدد 30000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 10 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 401

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 7288: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي ل می 17688: گذاري سرمایه حجم کل 

 %37 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.2( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 5222( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 402

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 (شده لمینت) لوکس مقوائی جعبه و کارتن تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 از صنعتی کاالهاي بندي بسته جهت چاپ با) شده لمینت( لوکس هاي کارتن انواع
 جهت لوکس مقوائی هاي جعبه انواع تولید همچنین و غیره و خانگی لوازم قبیل
 ...غیره و دارو و کاغذي دستمال  کلوچه بندي بسته

 سال در تن 2000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 10 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 403

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 8450: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي ل می 18850: گذاري سرمایه حجم کل 

 %35 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.2( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 544( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 404

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 باطله کاغذ از کرافت شبه کاغذ تولید طرح: عنوان پروژه 

     صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه 

 : و تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح 

 ورق تولید هاي واحد در استفاده جهت باطله کاغذ از) کرافت شبه( کرافت کاغذ تولید
 اولیه مواد عنوان به کاغذ

 سال در تن 15000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 10 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0.7 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 405

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 12270: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 9100: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و میلی 21370: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 2232( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 406

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سیگارت مخصوص کاغذ تولید طرح: عنوان پروژه 

       صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 برخوردار بلند الیاف از بایست می که مرغوب خمیر از سیگارت مخصوص کاغذ تولید
 با سلولزي لیکنو مواد از بایست می خمیر تولید در نیاز مورد اولیه مواد بنابراین. باشد
 در و گردد استفاده بلند الیاف جنگلی هاي گونه دیگر و صنوبر گونه مثل بلند الیاف
 .شود می استفاده سیگارت تولید خط

 سال در تن 500: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 20 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 0.3 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 407

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 وضعیت مالی پروژه 

 ریال میلیون 10400: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 3900: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي ل ي م 14300: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 4400( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 408

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 داروئی گلیسیرین تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 که شود می جوشانده نمک و سود محلول با ها چربی صابون تهیه کارخانجات در
 پسآب گلیسیرین.دهد می گلیسیرین و صابون تشکیل سود با واکنش ضمن ها چذبی
 بود خواهد گلیسیرین سایز 8  15 داراي اولیه ماده عنوان به سازي صابون هاي واحد

 .گردد می سازي خالص شیمیایی مواد از استفاده با که

 سال در تن 500: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

  .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 409

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 15170: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 9100: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي ل ي م 24270: گذاري سرمایه حجم کل 

 %32 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.4( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون9111(: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 410

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 

 کالچ لنت تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 همه در و رود می کار به اصطکاک کاهش جهت در کالچ صفحه کنار در کالچ لنت
 .گیرد می قرار استفاده مورد ها خودرو

 سال در تن 600: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 411

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
 ریال میلیون 10237: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6500: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 16737: گذاري سرمایه حجم کل 

 %35 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون NPV : )765( )خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 412

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 روتاري حفاري آالت ماشین تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 عمق به بسته( متري 20 الی 15 دکل داراي است ماشینی روتاري حفاري ماشین
 عملیات زمینی، زیر آب سفره به دستیابی جهت که ها مته محرکه سیستم و) حفاري
 آن کاربرد موارد دهد می انجام را زمین پوسته حفاري و کاري سوراخ

 .باشد می کشاورزي محصوالت آب تامین جهت کشاورزي صنایع در

 سال در دستگاه 6: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 10 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 وضعیت پروژه: 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 413

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9620: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5200: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 14820: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون5242( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 414

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 شستشوي لوسیون  بدن وست)پ کننده عفونی ضد مواد تولید طرح: عنوان پروژه 

 (دست

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 بیماري و عفونت آلودگی برابر در پرسنل محافظت و پزشکی امور در مصارف

 سال در لیتر 540000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد بهمیزان دسترسی  

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 20 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 415

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 9344: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 6500: گردش در سرمایه میزان 

 میلیون ریال 15844: گذاري سرمایه حجم کل

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 3399( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 416

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 سلفونی چسب نوار تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 .دارد استفاده مورد تعمیراتی و ترمیمی امور کلیه در استفاده مورد سلفونی چسب نوار

 سال در مربع متر 2000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 417

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 11212: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5200: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 16412: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 3330( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 418

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 گالوانیزه ورق تولید طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 وارد حاضر حال در که باشد می کشور داخل مواد معروفترین از یکی گالوانیزه ورق
 .شود می کشور

 سال در تن 50000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 20 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 419

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 13000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5200: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 18200: گذاري سرمایه حجم کل 

 %33 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 28: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.5( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1222(: NPV))خالص حال ارزش 

 
 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 420

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 صنعتی کنی خشک چوب طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 افزایش منظور به کنی خشک چوب کوره در شده بریده آالت چوب کردن خشک
 چوب پوسیدگی از جلوگیري و آالت چوب کیفیت

 سال در مکعب متر 7500: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 20 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 421

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

  وضعیت مالی پروژه 

 ریال میلیون 10729: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 5200: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي ل ي م 12252: گذاري سرمایه حجم کل 

  %36 ( :IRR)داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 34: سرمایه بازده نرخ 

 سال2.9( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 4444( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 422

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 صنعتی قطعات گري ریخته طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 که است آالت ماشین قطعات یا و صنعتی قطعات از دسته آن گري، ریخته قطعات
 یا و تولیدي آالت ماشین ساخت در آن کاربرد و شود می گیري قالب ذوب از پس

 .باشد می صنعتی تجهیزات

 سال در تن 500: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد: فروش 
 % 30 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 423

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 13000: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 10400: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي ل ي م 23400: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال 3.2( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1222( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 424

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 هاي سنگ از پالک انواع  سنگی مصنوعات فرآوري طرح: عنوان پروژه 

 ساختمانی

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه پروژهجانمایی 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 برخوردار بلند الیاف از بایست می که مرغوب خمیر از سیگارت مخصوص کاغذ تولید
 خمیر تولید در نیاز مورد اولیه مواد بنابراین. باشد

 هاي گونه دیگر و صنوبر گونه مثل بلند الیاف با سلولزي لیکنو مواد از بایست می 
 .شود می استفاده سیگارت تولید خط در و گردد استفاده بلند الیاف جنگلی

 سال در پالک انواع مربع متر 10000 سنگی مصنوعات تن 25000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   90 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 10 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 425

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 7800: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 3250: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 1 1050: گذاري سرمایه حجم کل 

 %32 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 29: سرمایه بازده نرخ 

 سال 2.9( : PP) سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون5121( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 426

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 کمپوست کارخانه طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مورد نیز کاري بیخته کاري جنگل صنعتی قارچ کشت  باغداري در تولید محصول
 .دارد استفاده

  پالستیک مانند زائد مواد مکانیکی و فیزیکی مرحله یک در خانگی هاي زباله از
 آن کل وزن%  70 حدود در که زباله مابقی و شود می سازي جدا غیره و آهن  شیشه

 انباشته هم روي بر توده صورت به کمپوست کود به تبدیل و تخمیر جهت باشد می
 .گردد می تولید هوادهی و جابجائی مرحله چند طی و شود می

 سال در تن 50: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 427

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 15500: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 8560: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 میلیون ریال 24060: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1876 (: NPV) خالص حال ارزش 

 
  

   



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 428

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 آزمایشگاهی هاي کیت طرح: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

  ایران سطح در هاي آزمایشگاه کلیه وسایل جمله از یکی آزمایشگاهی هاي کیت

 استفاده غیره و انگل میکروبی، خون، هاي کشت کلیه براي آن مصرف که باشد می
 .باشد می وارداتی اقالم جزء آزمایشگاهی هاي کیت کلیه امروزه که دارد زیاد بسیار

 سال در عدد 30000000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 در فروش انتظار مورد درصد%   80 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد  :فروش 
 % 20 خارجی بازار

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 2 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 429

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 13550 : ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون6750 : گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ریال میلیون 20300: گذاري سرمایه حجم کل 

 %34 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر دولتی غیر دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 31: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.2( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون1583 ( : NPV) خالص حال ارزش 

 
  

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 430

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 معرفی پروژه 

 میگو و ماهی بندي بسته و آوري عمل: عنوان پروژه 

  صنعت: بخش

 اروند آزاد منطقه جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تحویل پخت آماده و مختلف اوزان و ابعاد در و شده آوري عمل تازه میگوي و ماهی
 .گردد می کننده مصرف

 سال در تن 2000: سالیانه ظرفیت 

 % 100 داخلی: داخلی خام مواد به دسترسی میزان 

 :فروش 

 بازار در فروش انتظار مورد درصد%   70 داخلی بازار در فروش انتظار مورد درصد 
 % 30 خارجی

 سال 2: زمانبندي برنامه 

 :وضعیت پروژه 

 .باشد می هکتار 1 متراژ به نظر مورد زمین 

 .باشد می سال 20 پروژه اجراي براي مفید عمر طول 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 431

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است شده انجام طرح این براي سنجی امکان مطالعات 

 .باشد می گذار سرمایه به واگذاري قابل A زون در نیاز مورد زمین 

 .گردد می صادر سازمان توسط گذار سرمایه نیاز مورد مجوزارت تمام 

 .دارد را گذار سرمایه با مشارکت آمادگی سازمان پروژه این در 

 فراهم)برق، تامین آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و..(  ساختی زیر تسهیالت 
 .است شده

 سنجی امکان طرح در فروشنده و سازنده شرکتهاي نیز و تجهیزات آالت، ماشین 
 .است شده تعریف

 

 پروژه مالی وضعیت 

 ریال میلیون 16500: ثابت سرمایه میزان 

 ریال میلیون 8750: گردش در سرمایه میزان 

 :نیاز مورد خارجی ارز 

 ل ا ي ر ن و ي میل 25250: گذاري سرمایه حجم کل 

 %32 ( :IRR) داخلی بازده نرخ 

 تکمیلی اي توسعه تاسیسی: پروژه نوع 

 عمومی دولتی غیر غیردولتی دولتی: شرکت حقوقی ساختار 

 % 30: سرمایه بازده نرخ 

 سال3.3( : PP)  سرمایه بازگشت دوره 

 ریال میلیون 1969( : NPV) خالص حال ارزش 

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 432

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 

 منطقه آزاد انزلیفرصت های سرمایه گذاری در 
fz.org-www.anzali 

info@Anzali-fz.org 

 مرکزی دفتر

 اداری ساختمان ـ فاتحی شهيد بلوار 5 كيلومتر ـ رود حسن راه سه ـ انزلی ـ رشت جاده: آدرس

 انزلی آزاد منطقه سازمان

 ۰۱٣ـ٣۴۴٣۷۶۷۱ ـ ٣: تلفن

 ۰۱٣-٣۴۴٣٨۰۰۶: فکس

 تهران دفتر

 اول طبقه ـ ۱۹ شماره ـ ۲۹ خ نبش اسالمبولی خالد خ ـ آرژانتين ميدان:  آدرس

 ۰۲۱٨٨٨٨۹٣۹۱ ـ۲: تلفن

 ۰۲۱٨٨۷۷۴٣۰۱: فکس

http://www.anzali-fz.org/
http://www.anzali-fz.org/
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 (Hi Tec)پیشرف فناوري صنایع و جنوب -شمال کریدور شمالی لنگرگاه
در محدوده  یاسالم يبا مصوبه مجلس شورا 2/6/1382 خیدر تار ،یمنطقه آزاد انزل

 زین 8/3/1384 خیو متعاقبا در تار سیتاس النیدر استان گ یاز شهرستان بندر انزل يا
 یو شهرک صنعت یبندر انزل -گلشن ياقتصاد ژهیمحدوده منطقه و رانیوز اتیه

 نیآخر یکرد که مساحت آن ط نییتع ادمنطقه آز نیرا به عنوان محدوده ا یانزل
 يبا کشورها يهمجوار لیبه دل یرسد. منطقه آزاد انزل یهکتار م 8.609مصوبه به 

 يکشورها نیب يتجار يدورهایکر نیاز مهمتر یکیبه  یخزر و دسترس يایدر هیحاش
-ترکمنستان یترکمانباش-جانیباکو در آذربا-نیبندرکاسپ قیخزر از طر يایدر هیحاش
-یلیر یبیحمل نقل ترک تیاز ظرف يریبهره گ ه،یآستراخان روس-قزاقستان ئوآکتا
 نیبه بندرآکتائو قزاقستان و از ا نیدرچ یاتصال راه آهن ارومچ تیو ظرف ییایدر
خود و  يتهایو قابل يها تیاز ظرف يریمقرر است با بهره گ ن،یبه بندر کاسپ قیطر

ها، انبارها،  انهیپا جادیو ا نیدر بندر کاسپ ییایحمل و نقل در يرساختهایز لیتکم
و فراهم آوردن  یحمل و نقل چند وجه يها ستمیو سردخانه ها، استقرار س لوهایس
 يدفاتر شرکت ها ،يا مهیخدمات ب ،یو خارج یداخل ياستقرار بانک ها نهیزم

و جلب و جذب تجار  يتجار یبانیو پشت کیو خدمات لجست ،یو حمل و نقل یتجارت
مذکور  يبا کشورها اي منطقهبه قطب تجارت   CISيو کشورها هیروس يقتصادفعاالن او 
در  هیروس عیبازار وس يمحصوالت مورد تقاضا يدیتول عیو توسعه صنا تیو با تقو لیتبد
 .را عهده دار گردد ينقش موثر منطقه نیسهم کشور از بازار ا شیافزا
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

خدمات و تجارت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 هانگارد یا کاال سرپوشیده انبار احداث: عنوان پروژه

                                     خدمات: بخش

 انزلی آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 از هدف که باشد می هانگارد یا کاال سرپوشیده انبار تولید کارخانه مورد در پروژه این
 و مواد کاال، دان قرار دسترس در و حفاظت دریافت، براي انبار ایجاد آن اجراي
 و مربع متر هزار 60 مساحت به زمینی پروژه این براي. باشد می نیاز مورد وسایل

 .است شده گرفته نظر در نفر 100 اشتغالزایی
 سال در کاال تن هزار 100: ساالنه ظرفیت

  دارد وجود:  داخلی/محلی اولیه مواد به دسترسی

 فروش

 کرد خواهد کمک صادرات توسعه به و بوده خدماتی پروژه: انتظار مورد صادرات بازار 

 سال 2  احداث: دوره

 پروژه وضعیت: 

 است. سنجی امکان مطالعات داراي

 است. موجود نیاز مورد زمین

 است. شده گرفته( غیره و زیست محیط)قانونی مجوزهاي

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی تسهیالت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 و زیست محیط) قانونی مجوز سنجی و  امکان ، مطالعه اولیه سنجی امکان مطالعه
  موجود است. غیره

 وضعیت مالی پروژه 

 شرح 

 گذاري میزان سرمایه
جمع میلیون 

میلیون  یورو
 ریال

 نرخ
معادل 

 یورومیلیون 
ارز خارجی مورد 
 نیاز میلیون یورو

 5/40 5/30 10 33957 1375080 سرمایه ثابت

 12/10 02/7 1/3 33957 343770 سرمایه در گردش

 61/50 01/37 6/13 33957 1718850 مجموع سرمایه گذاري

 یورو میلیون 15  آالت ماشین خارجی تجهیزات ارزش

 یورو میلیون  9  آالت ماشین محلی تجهیزات ارزش

 یورو 9/21)  سال 20 براي یورو میلیون 9/21 (NPV):خالص فعلی ارزش
 (سال20براي

 IRR 32%): ) داخلی بازده نرخ

 ماه 4 و سال 5 (PP)  :سرمایه بازگشت زمانی دوره

  تشکیل:  پروژه نوع
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 سالمت دهکده احداث: عنوان پروژه

                         گردشگري: بخش

 انزلی آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 و بهداشت خدمات ارزانی. باشد می سالمت دهکده احداث به مربوط پروژه این 
 پیشرفتهاي درکنار که است ایران به خارجی گردشگران سفر دلیل ترین اصلی درمان،
. دهد می ارتقا منطقه در را ایران درمانی توریسم جایگاه ایرانی، پزشکان علمی

 متر 20000 بناي زیر با مربع متر 30000 مساحت به زمینی پروژه این براي همچنین
 .است شده گرفته نظر در نفر 120 اشتغالزایی و  مربع

 خوابه تخت 300: ساالنه ظرفیت
  دارد وجود:  داخلی/محلی اولیه مواد به دسترسی

 سال 3  احداث: دوره

 پروژه وضعیت: 

 است. سنجی امکان مطالعات داراي
 است. موجود نیاز مورد زمین

 . است شده گرفته( غیره و زیست محیط)قانونی مجوزهاي
 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی تسهیالت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 

  اطالعات عمومی پروژه 
 و زیست محیط) قانونی سنجی و مجوز امکان اولیه، مطالعه سنجی امکان مطالعه

 در دسترس است (غیره
 

 پروژ مالی وضعیت 

 شرح

گذاري میزان سرمایه  
جمع میلیون 

میلیون  یورو
 ریال

 نرخ
معادل میلیون 

 یورو
ارز خارجی مورد 
 نیاز میلیون یورو

1/20 33957 1669740 سرمایه ثابت  07/29  17/49  

گردشسرمایه در   589320 33957 3/6  05/11  35/17  

 مجموع 
 سرمایه گذاري

2259060 33957 5/25  02/41  52/66  

 

 یورو میلیون 22 آالت ماشین خارجی تجهیزات ارزش
 یورو میلیون 7 آالت ماشین محلی تجهیزات ارزش
 (سال 15 براي یورو 7/20) یورو میلیون7/20 (NPV):خالص فعلی ارزش

 28% (IRR)  : داخلی بازده نرخ
 ماه 3 و سال 8 (PP): سرمایه بازگشت زمانی دوره
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 شهربازي احداث: عنوان پروژه

              گردشگري: بخش

 شهربازي احداث: خدمات/  محصوالت

 انزلی آزاد منطقه      :جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 از اي مجموعه حقیقت در شهربازي. باشد می شهربازي احداث به مربوط پروژه این
 زیادي گروه براي خوش اوقاتی نمودن فراهم هدف با که است سرگرمی دستگاههاي

 مجموعه عموما شهربازي یک. اند گرفته قرار هم کنار در همزمان، طور به مردم از
 اعم متفاوت سنی گروههاي که باشد می ساده بازي زمین یک از کاملتر اي

 زمینی پروژه این براي همچنین. گیرد می بر در را بزرگساالن و نوجوان ازکودکان،
 نظر در نفر 60 اشتغالزایی و  مربع متر 6000 بناي زیر با مربع متر 10000 مساحت به

 .است شده گرفته

 روز در نفر 3000: ساالنه ظرفیت

 دارد وجود:  داخلی/محلی اولیه مواد به دسترسی

 فروش

 سال 2 احداث: دوره
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

اولیه، مطالعه امکان سجی و مجوز قانونی )محیط زیست و  سنجی امکان مطالعه
 غیره( موجود می باشد.

 .است سنجی امکان مطالعات داراي

 .است موجود نیاز مورد زمین

  است شده گرفته( غیره و زیست محیط)قانونی مجوزهاي

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی تسهیالت

 

   وضعیت مالی پروژه 

 شرح
 گذاري میزان سرمایه

جمع میلیون 
میلیون  یورو

 ریال
 نرخ

معادل میلیون 
 یورو

ارز خارجی مورد 
 نیاز میلیون یورو

 10/51 1/37 14 33957 1735220 سرمایه ثابت

 5/13 5/8 5 33957 458360 سرمایه در گردش

 65 45 20 33957 2193580 ذاريسرمایه گع مجمو

 
 میلیون یورو  45ارزش تجهیزات خارجی ماشین آالت 
 میلیون یورو  3ارزش تجهیزات محلی ماشین آالت 

 سال ( 15میلیون یورو براي  7/18میلیون یورو )   7/18(: NPVارزش فعلی خالص )

 24%(: IRRنرخ بازده داخلی )
 سال 8(: PPبازگشت سرمایه ) دوره زمانی
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی: 

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 جانبی تفریحی هاي مجموعه و ستاره پنج هتل احداث

                 گردشگري: بخش

 انزلی آزاد منطقه  :جانمایی پروژه

 مورد در پروژه این : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 اجراي از هدف که باشد می جانبی تفریحی هاي مجموعه و ستاره پنج هتل احداث
 هزار 30 مساحت به فضایی در اتاق 200 تعداد با ستاره 5 هتل احداث طرح، این

 .باشد می منطقه در نفر 200 اشتغالزایی و مترمربع

 اتاق 200: ساالنه ظرفیت

 دارد وجود:  داخلی/محلی اولیه مواد به دسترسی

 سال 4احداث: دوره
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است سنجی امکان مطالعات داراي

 .است موجود نیاز مورد زمین

  است شده گرفته( غیره و زیست محیط)قانونی مجوزهاي
 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی تسهیالت

 

 وضعیت مالی پروژه 

 شرح 
 گذاري میزان سرمایه

میلیون جمع 
میلیون  یورو

 ریال
 نرخ

معادل میلیون 
  یورو

ارز خارجی مورد 
 نیاز میلیون یورو

 15/48 05/31 1/17 33957 1635363 سرمایه ثابت

 83/17 5/7 33/10 33957 605690 سرمایه در گردش

 66 39 27 33957 2241053 مجموع سرمایه گذاري

 
 یورو میلیون  15ارزش تجهیزات خارجی ماشین آالت 
 میلیون یورو  7ارزش تجهیزات محلی ماشین آالت  

 سال ( 15یورو براي  18میلیون یورو )   18(: NPVارزش فعلی خالص )

 25%(: IRRنرخ بازده داخلی )
 سال 8(: PPدوره زمانی بازگشت سرمایه )

جی و مجوز قانونی )محیط زیست و ناولیه، مطالعه امکان س سنجی امکان مطالعه
 موجود می باشد.غیره( 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 

 

 
  

 

نقل و حمل حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 کاسپین بندر احداث: عنوان پروژه

                           زیرساخت: بخش

 انزلی آزاد منطقه: محل

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تا 3 بندرسالیانه این اولیه ظرفیت که باشد می کاسپین بندر احداث مورد در پروژه این
 همچنین. رسید خواهد تن میلیون 15 به بندر این نهایی ظرفیت و بوده تن میلیون 5
 مستقل بخش هکتار،مساحت 5/187 عملیاتی بخش مساحت بندري، مجتمع این در

 که شده، گرفته نظر در هکتار 33 آن اداري بخش مساحت و هکتار 5/32 بندري
 .گردید خواهد هکتاراحداث 253 بر بالغ مساحتی در مجموعاً

 سال در تن میلیون 15: ساالنه ظرفیت

 دارد وجود: داخلی/محلی اولیه مواد به دسترسی

 سال 5 احداث: دوره
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 .است سنجی امکان مطالعات داراي

 .است موجود نیاز مورد زمین

 . است شده گرفته( غیره و زیست محیط)قانونی مجوزهاي

 است. شده فراهم...(  و جاده سوخت، تلفن، آب، برق،) زیربنایی تسهیالت

 

 وضعیت مالی پروژه 

 شرح 
 گذاري میزان سرمایه

جمع میلیون 
 نرخ میلیون ریال یورو

معادل 
  یورومیلیون 

ارز خارجی مورد 
 نیاز میلیون یورو

 206 145 61 33957 700630 سرمایه ثابت

 316/10 01/7 3/3 33957 350318 سرمایه در گردش

 64/216 6/153 04/63 33957 7356678 مجموع سرمایه گذاري

 یورو میلیون  70  آالت ماشین خارجی تجهیزات ارزش
 یورو میلیون  15 آالت ماشین محلی تجهیزات ارزش
  سال 30 براي یورو میلیون 410 :(NPV) خالص فعلی ارزش

 32% :(IRR) داخلی بازده نرخ
 سال PP 9): ) سرمایه بازگشت زمانی دوره
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 
 منطقه آزاد ماکوفرصت های سرمایه گذاری در 
www.makufz.org 
PR@makufz.org 

 مرکزی دفتر

 بازرگان ترانزیتی جاده ۲ كيلومتر ـ غربی آذربایجان استان: آدرس

 ۰۴۴٣ ـ ۴٣۷۷۷۷۱ ـ ٣:  تلفن

 ۰۴۴٣ ـ ۴٣۷۴۹۴۲: فکس

 تهران دفتر

 اول طبقه ـ ۱۹ شماره ـ ۲۹ خ نبش اسالمبولی خالد خ ـ آرژانتين ميدان

http://www.makufz.org/
http://www.makufz.org/
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 
 اروپا و ایران بین تجاري مبادالت دروازه: ماکو

در  یغرب جانیمنطقه آزاد ماکو، در شهرستان ماکو واقع در شمال استان آذربا جادیا
 زیاست و مساحت آن ن دهیرس یاسالم يمجلس شورا بیبه تصو 4/7/1389 خیتار

مبادالت  ینیمنطقه با قرار گرفتن در دروازه زم نیباشد. ا یهزار هکتار م 397بالغ بر 
تحت قلمرو خود با  يایجغراف نیشتریاز ب يردارو برخو هیبا اروپا و مرز ترک رانیا

ه، به دنبال بهره دوسال گذشت یخود از جمله احداث فرودگاه ط يرساختهایز لیتکم
 يها انهیپا ت،یمرتبط با حمل و نقل و ترانز یخدمات يها تیموثر ازظرف يریگ

خدمات حمل و  ریو سا یراه نیب يو مجتمع ها یمستقل، خدمات رفاه یصادرات
 يریگیمنطقه مورد پ نیترابر محور در همه ابعاد آن در ا توسعهیبوده و به عبارت ینقل
کشت  يمجتمع ها سیتاس يموجود برا يتهایباشد. ضمن آنکه ظرف یم يجد

و  يبسته بند عیدر صنا يگذار هیسرما ،یمحصوالت با ارزش صادرات يگلخانه ا
موجود در منطقه،  يرفلزیغ یغن يهایمنابع کان ،يکشاورز یلیتکم يفرآور عیصنا
 هیترک ژهیبو هیهمسا يدر کشور ها نیتام رهیزنج يبر مبنا یتوسعه صنعت تیظرف

تحقق اهداف توسعه  يمناسب از آنها برا يریاست که بهره گ ییاز جمله محورها ز،ین
 منطقه در دستور کار قرار دارد. نیحوزه عمل مناطق آزاد در ا يا
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 
  

 

خدمات و تجارت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 تفریحی - فرهنگی مجتمع احداث:  عنوان پروژه

                                                                                              خدمات: بخش

  ماکو آزاد منطقه:   جانمایی پروژه

 : تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 زمان در آنان همراهی و همکاري که است صفات از گروه یک فرهنگی مجموعه
 به. هستند انسانها خاص گروه یک هاي فعالیت محصوالت آنها که دهد می نشان
 فعالیت و فراغت اوقات از یبخش عنوان به ، فرهنگ نقش ترویج و تقویت منظور
. باشد می شهرستان کار دستور در فرهنگی مجتمع ساختمان ایجاد فرهنگی، هاي
  فعالیتهاي عنوان به را آنها توان می شوند، انجام مناسب صورت به ها فعالیت این اگر

 تواند می فرهنگی مراکز و سینماها ، مجتمعها چنین فقدان.  گرفت نظر در ده سود
 نظر در رقیب بدون هاي فعالیت عنوان به باید که باشد ها فعالیت این براي بستر یک

 . شود گرفته

 مختلف فرهنگی هاي زمینه در و پرورش کلی طور به منظوره چند فرهنگی مجتمع
 و. شد خواهد هماهنگ غیره و زیبا هنرهاي ، ادبیات سینما، تئاتر، موسیقی، جمله از

 .است کشور فرهنگی وحدت آنها طریق از ترویج

 سال در نفر میلیون 2: ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد)داخلی بازار% 100:  محصول  صادرات بازار بینی پیش 

 ماه 17: طرح اجراي دوره طول 
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 .است دسترس در طرح سنجی امکان 

 .است شده تأمین نیاز مورد زمین 

                                                     وجود دارد ...( و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده شرکتهاي فهرست 
 .است

 

 مالی وضعیت 

 شرح

منابع مالی خارجی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون یورو یورومیلیون  یورو

 3.97 2.91 1.06 0.045 47.919 سرمایه ثابت

 0.297 - 0.279 0.045 12.548 سرمایه در گردش

 4.254 2.91 1.344 0.045 60.467 سرمایه کل

 (یورو میلیون) 2.91: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)0.762: خالص فعلی ارزش

 (درصد)  23.1: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  5: سرمایه بازگشت مدت
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 452

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 صنعتی آالت ماشین ابزارهاي تولید: عنوان پروژه

 ماکو  آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

  تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 به و بوده قطعه چند یا یک شامل که شوند می گفته ابزارهایی به  آالت ماشین
 آنها. شود می شناخته حیوان و انسان فیزیکی هاي فعالیت جایگزین یا مکمل عنوان

 و کنند می تغذیه الکتریکی و حرارتی منابع اي، هسته مکانیکی، شیمیایی، مواد از
 به دستیابی براي شده تعریف پیش از فرایند یک انجام صرف را شده دریافت انرژي

 بسته یک از اي، گسترده بسیار دامنه ابزارآالت این. کند می مشخص هدف یک
 آالت ماشین ساخت هدف پروژه این در. دارند هوایی خطوط شرکت یک تا ساده

 خم دستگاه برش، دستگاه حفاري، آالت ماشین ، فرز و تراش دستگاه مانند صنعتی
 .است پرس دستگاه و کن

 دستگاه 100: ساالنه تولید ظرفیت  

 پروژه وضعیت 

 درصد 70:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 درصد 30داخلی، بازارهاي درصد 70:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش  :فروش
 (درصد)عراق بازارهاي

 ماه 21:  طرح اجراي دوره طول
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 454

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...(                                                 و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 است.

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

منابع کل 
 مورد نیاز

 میلیون ریال
نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو
میلیون 

 یورو

 1.33 0.47 0.86 0.045 38،648 سرمایه ثابت

 0.14 - 0.14 0.045 6،254 سرمایه در گردش

 1.46 0.47 1.00 0.045 44،902 سرمایه کل

 یورو میلیون 0.86: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

  یورو میلیون 1.31: خالص فعلی ارزش

 درصد 0.36:  داخلی بازگشت نرخ

 سال 3: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 لیکا از شده ساخته قطعات و بلوک،پانل تولید:  عنوان پروژه

                                                                               تولید:    بخش

 ماکو آزاد منطقه : پروژهجانمایی 

  تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 LECAوجود. شود می ساخته سوخته رس خاک کرده پف و سبک کوچک، ذرات از 
 پایه مواد. است آن حرارتی عایق خواص و قدرت دلیل هوا از پر کوچک حفره هزاران

 می گرم آن از پس و  شده مقاومسازي کامل طور به که است پالستیک رس خاک
 1100 دماي در محصول این نهایت، در. شود می داده قرار دوار کوره یک در و شود

 .آید می در نهایی محصول شکل به و سوخته درجه

 کاهش پایین، حرارت انتقال سبک، وزن مانند توجه قابل هاي ویژگی از اي مجموعه
 کاربرد باعث محصول این شیمیایی ثبات و دوام ، آتش برابر در مقاومت ، صدا

 و جاده ساز و ساخت زیست، محیط ، کشاورزي ، ساز و ساخت صنعت در آن گسترده
 .است شده غیره

 تن7000: ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 (درصد% )100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد) %50:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه17: طرح اجراي دوره طول

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 456

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

   اطالعات عمومی پروژه 

 .است دسترس در طرح سنجی امکان

 .است شده تأمین نیاز مورد زمین

                                                    ....(  و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 است؟

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

 منابع مالی خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو
میلیون 

 یورو

 1.561 1.2 0.361 0.045 16268 سرمایه ثابت

 0.076 - 0.076 0.045 3445 سرمایه در گردش

 1.638 1.2 0.438 0.045 19713 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)2/1: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش
 ( یورو میلیون)897/0: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )5/33: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 4: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 الکل وینیل پلی تولید:  عنوان پروژه

                    تولید:    بخش

  ماکومنطقه آزاد :      جانمایی پروژه

 پروژه این محصول: تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 مختلف هاي استفاده با شیمیایی پلیمر یک ماده این. است PVA یا الکل، وینیل پلی
 سایر تولید در که پزشکی کاالي یک عنوان به توان می را PVA. است صنعت در

 و سازگار طبیعت پلیمر یک محصول این. کرد عنوان شود می استفاده محصوالت
. است زیست محیط در امولسیفایر خواص همچنین و عالی خواص با آب در محلول
 شیمیایی مقاومت. شود می محسوب زیست محیط با سازگار پلیمر عنوان به بنابراین

 در پلیمر این براي اي گسترده بسیار مصرف مناطق خوب فیزیکی خواص و عالی
 در خوبی مقاومت و است باال کیفیت با چسب پلیمر این. اند کرده ارائه مختلف صنایع

 کاربردهاي دلیل، همین به و دهد می نشان ها گریس و روغن ها، حالل برابر
 استحکام الکل وینیل پلی از شده تولید هاي فیلم. دارد چسب صنعت در اي گسترده
 آن استحکام و مقاومت PVA شیمیایی مشخصه این. دارند باالتري مقاومت و کششی

 .دهد می افزایش را محیطی عوامل برابر در

 تن7000: ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 (درصد% )20:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد%)70:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه15: طرح اجراي دوره طول

 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 458

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

                                                ....(  و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 است.

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
خارجی مورد 

 نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 7.950 7.119 0.831 45000 37417 سرمایه ثابت

 0.488 - 0.488 45000 21953 سرمایه در گردش

 8.438 7.119 1.319 45000 59370 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 95/7: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)119/1: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )9/21: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 5: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 پروانه تسمه تولید:  عنوان پروژه

                                       تولید:    بخش

 ماکو:  جانمایی پروژه

  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 هاي شکل در آنها. اندازد می بکار را موتور فن که است اي تسمه پروانه تسمه 
 گروه دو به صنعتی هاي تسمه کلی، طور به. شوند می ساخته مستطیل و ذوزنقه
 :میشوند تقسیم

 موتور از قدرت انتقال براي قدرتی هاي تسمه ، صنعت قدرت در انتقال هاي تسمه •
 قادر یا و کرده حرکت سیستم کل آن توسط که شود می استفاده اجزا دیگر به

 .باشد می مختلف عملیات بهانجام

  دهنده انتقال تسمه، آن در که بخش چند با آالت ماشین در سرتاسر آنها کمربند •
 ماشین. گیرند می قرار استفاده مورد باشد، می آالت ماشین قسمتهاي تمام به قدرت
 . است نوع این از اي نمونه نساجی صنعت در استفاده مورد ریسندگی آالت

 %2500: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد% )100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد%)100: محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 20:  طرح اجراي دوره طول

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 460

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح

 منابع مالی  داخلی مورد نیاز
منابع مالی 

 خارجی مورد نیاز
کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 0.92 0.47 0.46 0.045 20608 سرمایه ثابت

 0.32 - 0.32 0.045 14214 سرمایه در گردش

 1.24 0.47 0.77 0.045 34823 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 45/0: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 98/0: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )40: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت7
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 کشاورزي ضایعات کاغذ خمیر تولید:  عنوان پروژه

                                   تولید:    بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 در بار اولین پالپ. است ماسه و شن و گچ ، چسب ، سلولز خمیر از مخلوطی پالپ 
 سرانه مصرف افزایش کلی، طور به.  گرفت قرار استفاده مورد هجدهم قرن در اروپا

 در آوري فن توسعه و رشد محصوالت تنوع و ارتباطی هاي سیستم غناي کاغذ،
 دهد می نشان را جامعه

 تن50000: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد% )100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش 

 (درصد) %50:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه20: طرح اجراي دوره طول 

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 462

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 مالی وضعیت 

منابع مالی خارجی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 2.03 0.71 1.32 0.045 59،323 سرمایه ثابت

 0.19 - 0.19 0.045 8،382 سرمایه در گردش

 2.22 0.71 1.50 0.045 67،705 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 32/1: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)89/3: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )61: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 منبسط استایرن پلی جنس از ICF ماندگار عایق قالب سیستم تولید:  عنوان پروژه

 شده

                      تولید:    بخش

 ماکو  آزاد منطقه:   جانمایی پروژه

  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 آنها همه که مختلف، هاي روش از استفاده با و طراحی جهان سراسر در سیستم این 
 می تولید مختلف فواصل با معموال ، باشد می عایق فوم از موازي الیه دو شامل
 ها الیه. شود می تبدیل دیوار از یبخش به بتن، پاشش از پس ها، الیه این. شود

 متصل یکدیگر به اند شده نصب الیه دو این بین که کننده تقویت عناصر توسط
. است شده ساخته گالوانیزه فوالد کمربند با پالستیکی مواد از اتصال قطعات. هستند

 ساخته ضدآتش  و پنتان عوامل از کمی مقدار ارتقا، قابل استایرن پلی با مواد این
 پلی. شود می استفاده بلوک این تولید در ساز فوم عامل عنوان به پنتان. است شده

 پلی. شود می تبدیل نظر مورد شکل به قالب در بخار و هوا دمیدن طریق از استایرن
 .است خاموش خود و سوز آهسته سیستم این در استفاده مورد ارتقا قابل استایرن

 NTCD  فوم با نباید را آوري فن این. است استایرن پلی عایق بتنی فرمهاي مخفف 
 را فرآیند نرخ و بوده فلزي قالبهاي با جایگزینی درحال ها فرم این. شود گرفته اشتباه

 .دهند می افزایش توجهی قابل طور به

 مترمکعب100000: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد% )100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد%)50:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه20: طرح اجراي دوره طول

 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 464

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 مالی وضعیت 

 شرح

 منابع مالی  داخلی مورد نیاز
منابع مالی خارجی 

 مورد نیاز
کل منابع 

 مورد نیاز

 میلیون ریال
نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو
میلیون 

 یورو

 6.92 5.00 1.92 0.045 86،302 سرمایه ثابت

 0.76 - 0.76 0.045 34،018 سرمایه در گردش

 7.67 5.00 2.67 0.045 120،320 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 92/1: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)35/5: خالص فعلی ارزش

 (درصد/% )36: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 465

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 فروکتوز تولید:  عنوان پروژه

                                                               تولید: بخش

        ماکو آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 ایزومراز»  نام به آنزیمی توسط گلوکز آن در که است ذرت شربت نوع یک فروکتوز

Â »75 حدود که است مونوساکارید یک فروکتوز. است شده تبدیل فروکتوز به٪ 
 محصوالت ترین مهم از یکی فروکتوز از غنی شربت. باشد می ساکارز از تر شیرین
 شربت. شود می استفاده دارویی و غذایی صنایع در گسترده طور به که است تجاري

 خواص با مزه، و طعم هیچ بدون است، شیرین طعم با مایع یک فروکتوز از غنی
 .دارد را خود بوي ماده این. است ساکارز مشابه شیرینی و عملکردي

 تن 2400: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 درصد 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 درصد 50داخلی، بازارهاي درصد 50:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش: فروش
 (درصد)ترکیه  و عراق بازارهاي

 ماه 16:  طرح اجراي دوره طول

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 466

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 مالی پروژه وضعیت 

 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 1.17 0.78 0.39 0.045 17،499 سرمایه ثابت

 1.06 - 1.06 0.045 47،899 سرمایه در گردش

 2.23 0.78 1.45 0.045 65،398 سرمایه کل

 
 

 یورو میلیون0.39: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

  یورو میلیون  2.63: خالص فعلی ارزش

 %47:  داخلی بازگشت نرخ

 سال 2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 خون کیسه تولید:  عنوان پروژه

                                تولید:   بخش

             ماکو  آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 یک خون کیسه  تشریح موضوع پروژه و تبیین اجمالی مشخصات فنی:

 نقل و حمل سازي، ذخیره ، آوري جمع براي که است مصرف یکبار پزشکی دستگاه
 .شود می استفاده انسان به آن محصوالت و خون انتقال و

 آوري، جمع براي سالم و امن شرایط که شود طراحی طوري باید خون کیسه یک
. بکند ارائه را آن اجزاي و خون انتقال و انزوا ، نقل و حمل ، پردازش سازي، ذخیره

 سمی غیر ، زا تب غیر استریل، پذیر، انعطاف ، شفاف و رنگ بی باید خون کیسه یک
 محتویات با سازگار باید همچنین خون کیسه. باشد عادي شرایط در شکننده غیر و

 نمونه لوله یک شامل خون کیسه یک. باشد عادي سازي ذخیره شرایط تحت آن
 ، نگهدارنده محلول یا و انعقاد ضد مواد کردن اضافه براي سوپاپ سوزن یک ، خون

 خون کیسه یک. باشد می کاربردي هاي برنامه به بسته شرایط و مرتبط هاي لوله و
 خون روي بر جانبی عوارض گونه هر بدون که باشد شده ساخته و طراحی نوعی باید

 .باشد آن اجزاي و

 5000000: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 درصد 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 بازارهاي درصد 30داخلی، بازارهاي درصد 70:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 
 (درصد)ترکیه و عراق

 ماه 17:  طرح اجراي دوره طول

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 468

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 مالی پروژه وضعیت 

 

 شرح

 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون
 یورو

 میلیون یورو
میلیون 

 یورو

 1.54 0.71 0.83 0.045 37،515 سرمایه ثابت

 0.16 - 0.16 0.045 7،292 سرمایه در گردش

 1.71 0.71 1.00 0.045 44،807 سرمایه کل

 

 
 یورو میلیون0.83: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

  یورو میلیون  3.55: خالص فعلی ارزش

 %  68.2:  داخلی بازگشت نرخ

 سال 2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

           

 پالستیکی چوب گرانول تولید:  عنوان پروژه

                                             تولید:    بخش

 ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 و PP، EP مانند) پلیمري مواد و چوب کف از متشکل کامپوزیت مواد پالستیک چوب
. رسد می نظر به پالستیکی خواص با چوب مانند محصول این. است( سی وي پی یا

 شده شناخته ال سه تخته عنوان به که است گرمانرم و چوب از ترکیبی محصول این
 مختلف صنایع در مختلف هاي ترکیب با پالستیک چوب محصوالت انواع. است

 ذوب مجدد حرارت با تواند نمی که است پالستیکی مواد گرمانرم. شود می استفاده
 به زیادي شباهت پالستیکی مواد فنولیک و اپوکسی هاي رزین نوع از گرمانرم. شود

 .دارند صنعتی هاي چوب از محصوالت

 تن10000: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد% )100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان 

 (درصد%)70:محصول  صادرات بازار بینی  پیش: فروش

 ماه14:طرح اجراي دوره طول

 
 
 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 470

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 1.21 0.73 0.48 0.045 21،594 سرمایه ثابت

 0.43 - 0.43 0.045 19،428 سرمایه در گردش

 1.64 0.73 0.91 0.045 41،022 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)48/0: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)83/1: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )46 :داخلی بازگشت نرخ
 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت

 
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 471

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

           

 صنعتی نان تولید:  عنوان پروژه

                                             تولید: بخش

 ماکو آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 نان انواع امروزه،:   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 و ، حجیم نان ، بربري ، تافتون ، سنگک لواش، جمله از شوند می استفاده و تولید
 می متفاوت مخمر پخت فرآیند و شده استفاده آرد انواع منظر از نانها این . غیره
 .باشند

 ساالنه/تن 2000: ساالنه تولید ظرفیت

 
 

 پـروژه وضعیـت 

 
 درصد 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش 

 بازارهاي درصد 50داخلی، بازارهاي درصد 50:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 
 (درصد)ترکیه و عراق

 ماه 12:  طرح اجراي دوره طول



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 472

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح

 منابع مالی  داخلی مورد نیاز
منابع مالی خارجی 

 مورد نیاز
کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 3.029 2.8 0.229 45000 10289 سرمایه ثابت

 0.141 - 0141 45000 6347 سرمایه در گردش

 3.17 2.8 0.37 45000 16636 سرمایه کل

 
 یورو میلیون2.8: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

  یورو میلیون  2.3: خالص فعلی ارزش

 %38.3:  داخلی بازگشت نرخ

 سال 3: سرمایه بازگشت مدت
 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 474

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

           

 بهداشتی نوار تولید:  عنوان پروژه

                                                    تولید: بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 آن کوچکتر اندازه در و داشته بچه کاغذي دستمال به شبیه ظاهري بهداشتی نوار
 و بهداشتی موارد رعایت منظور به خود ماهیانه دوره طول در آن از زنان. است

 پارچه به و است چسبنده نوار از طرف یک. کنند می استفاده خون نشت از جلوگیري
  لباس یا

 الیاف از آنها. هستند شده استریلیزه بهداشتی نوارهاي امروزه. بماند ثابت تا چسبد می
 .اند شده ساخته مایع کننده جذب و پنبه الیه ، مصنوعی

 تن350: ساالنه تولید ظرفیت

 
 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد% )70:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد) %80:محصول  صادرات بازار بینی پیش 

 ماه18: طرح اجراي دوره طول
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک  

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
منابع مالی  داخلی مورد نیازمنابع مالی   شرح

 خارجی مورد نیاز
کل منابع مورد 

 نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 0.79 0.47 0.32 0.045 14،468 سرمایه ثابت

 0.13 - 0.13 0.045 5،804 سرمایه در گردش

 0.92 0.47 0.45 0.045 20،272 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)32/0: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون71/0: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )37: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت 
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 476

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

           

 کار و کسب فرایند مدیریت افزار نرم:  عنوان پروژه

                                    تولید:    بخش

 ماکو آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 ، سازي پیاده طراحی، شناسایی، براي منظم رویکرد کار و کسب فرآیند مدیریت
 کار و کسب فرآیند خودکار و دستی گیري اندازه و کنترل نظارت، ، سازي مستند
 BPM. است سازمان استراتژیک اهداف با سازگار هدف مورد نتایج به دستیابی براي

 اي شیوه به جهانی کار و کسب فرایندهاي مدیریت و نوآوري ، بهبود ، تعریف شامل
 نتایج به منجر BPM. باشد می آوري فن و همکاري اساس بر شده تعیین پیش از

 به رسیدن براي تا سازد می قادر را سازمان و شده سازمانی ارزش و کار و کسب
 (.BPM متخصصان انجمن) کند عمل چابک خود کار و کسب اهداف

 مورد 10: ساالنه تولید ظرفیت

 
 

 پـروژه وضعیـت

 درصد 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 داخلی بازارهاي درصد 100:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 20:  طرح اجراي دوره طول
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 0.77 0.62 0.15 0.045 6،862 سرمایه ثابت

 0.04 - 0.04 0.045 1،863 سرمایه در گردش

 0.82 0.62 0.19 0.045 8،725 سرمایه کل

 
 یورو میلیون 0.15: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

  یورو میلیون% 21: خالص فعلی ارزش

 % 24:  داخلی بازگشت نرخ 

 سال 5: سرمایه بازگشت مدت
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 
 

 

  

 

معدن و صنعت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت  

 



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 479

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 پروژه معرفی 

 پارک احداث:  عنوان پروژه 

                                         خدمات: بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 یک آبی : پارک  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 زمین)  اسپري زمین ، آبی سرسره آب، بازي مناطق شامل که است تفریحی پارک
 در آبی پارک. باشد می شنا، و تفریحات دیگر یا و ، تنبل رودخانه ،(آب بازي هاي

 قبیل از محیطهایی با تصنعی هاي قایقرانی به مجهز یافته توسعه ایاالت از بعضی
 خدمات ارائه پروژه این اصلی محصول. باشد می سواري جریان یا و موج استخر یک
 .است بازي و ورزش ، آب تفریحات در

 روز/نفر 900: ساالنه تولید ظرفیت

 روژهپ توضعی 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 یورو میلیون 1.452:فروش

  ماه 15:  طرح اجراي دوره طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

مالی منابع 
خارجی مورد 

 نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 2235 1.1 1135 45000 51049 سرمایه ثابت

 0.101 _ 0.101 45000 4573 سرمایه در گردش

 2336 1.1 1236 45000 55622 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 1.1: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 612: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 25.4: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 4: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 شیشه الیاف تولید:  عنوان پروژه

                                تولید:بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 :  اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین 

 به کلی طور به که ، هستند رشته شکل به اند شده ساخته  مذاب شیشه از که الیاف
 کاربرد ترین معمول. شود می استفاده منسوجات و بافت و ها کننده تقویت عنوان
 ترکیب با تجاري مختلف اشکال در که است کامپوزیت صنعت در اي شیشه الیاف

 یک براي مناسب آنها از یک هر که طوري به هستند دسترس در مختلف شیمیایی
 مهندسی مرکب مواد در رفته کار به الیاف از درصد 90 تقریبا. است خاص کاربرد
 حفظ توانایی  و سختی  مالحظه، قابل قدرت اي شیشه الیاف. هستند شیشه الیاف

 فعالیتهاي برابر در خوبی مقاومت آنها. دارند را باال بسیار دماي در مکانیکی خواص
 .باشند می ارزانی نسبتا مواد و داشته انسانی

 تن 7000: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 30:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 یورو هزار 5270:فروش

 (درصد)ترکیه  و عراق% 60:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 12:  طرح اجراي دوره طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح

 منابع مالی  داخلی مورد نیاز
منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 4.8 4 0.9 45000 38445 سرمایه ثابت

 0.4 - 0.4 45000 17814 سرمایه در گردش

 5.2 4 1.3 45000 56259 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 3.99: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)3.61: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )33:داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 فوالدي عرشه با کامپوزیتی سقف انواع تولید:  عنوان پروژه

                                        صنعت: بخش

  ماکو آزاد منطقه       :جانمایی پروژه

 :  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

. هستند ساز و ساخت شدن صنعتی سوي به قدمی فلزي عرشه با کامپوزیت سقف
 توسط بودن تایید مورد و المللی بین معتبر اجراي در رویه و شرایط داشتن بر عالوه
 نیز باال اجراي سرعت داراي محصول این ایران، مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز

 هاي برنامه با مختلف هاي سقف سازي پیاده روش، این از استفاده با. باشد می
 .باشد می پذیر امکان مختلف حاالت و کاربردي

 تن 8400: ساالنه تولید ظرفیت  -6

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

خارجی  بازارهاي% 50 و داخلی بازار% 50:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 
 (درصد)

 ماه 17: طرح اجراي دوره طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان 

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

منابع مالی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

 میلیون یورو میلیون یورو یورو نرخ برابري میلیون ریال

 0.997 0.644 0353 0.045 15.880 سرمایه ثابت

 0.515 - 0.515 0.045 23.158 سرمایه در گردش

 1.511 0.644 0.867 0.045 39.038 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 0.644: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)  2.291: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 59.5: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 فلزي پروفیل و لوله انواع تولید:  عنوان پروژه

                                            صنعت: بخش

  ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 :  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 نوع دو داراي پروفیل. است شده داده طول در ثابت مقطع معنی به "پروفیل" لغت در
 فوالد شوند؛ می تقسیم گروه دو به پروفیل و فوالدي هاي لوله. باشد می بسته و باز
 مانند اي اولیه محصوالت  کرده کار غیر فوالدهاي. کرده کار غیر فوالد و کرده کار
 فوالد از ثانویه محصوالت کارکرده فوالد که حالی در شمش و بلوم اسلب، ، نوار

 و شکل L ،تیرآهن لوله ، نوار شکل، U تیرآهن ، پروفیل آهن، اهن، تیر ورق، مانند
 کارکرده غیر فوالد محصوالت کنندگان مصرف واقع در. شود می شامل را ستون
 .هستند کرده کار فوالدي محصوالت کنندگان تولید

 تن هزار 65: ساالنه تولید ظرفیت

 پروژه وضعیت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد)عراق بازار% 30 و داخلی بازار% 70:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 21: طرح اجراي دوره طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون یورو میلیون یورو یورو

 1.07 0.47 0.60 0.045 27.200 سرمایه ثابت

سرمایه در 
 گردش

85482 0.045 1.90 - 1.90 

 2.97 0.47 2.5 0.045 112682 سرمایه کل

 (یورو میلیون) 0.60: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)  4.7: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 56: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 خون پودر طیور، خوراکی احشاو شده، بندي قطعه مرغ انواع تولید:  عنوان پروژه

                                    تولید: بخش

  ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 پرورش مرغ نوع به بسته. کرد استخراج مرغ تولید از توان می را مختلف محصوالت
 پودر شده، بندي قطعه مرغ گوشتی، محصوالت مانند متنوعی محصوالت ، یافته
 گروه این در محصوالت ترین ابتدایی عنوان به توانند می غیره و  منجمد مرغ ، خون

 شوند معرفی

 تن 45000: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 بازارهاي% 50 و داخلی بازار% 50:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش  :فروش
 (درصد)عراق و ترکیه

 ماه 12: طرح اجراي دوره طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

 میلیون ریال
نرخ 
 برابري

 میلیون یورو یورو
میلیون 

 یورو

 4.012 3.12 0.892 0.045 40.171 سرمایه ثابت

 3.94 - 3.94 0.045 176.989 سرمایه در گردش

 7.94 3.12 4.82 0.045 217.160 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)  3.12: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 5.32: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 76.87: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 الستیک پودر تولید:  عنوان پروژه

                                     تولید: بخش

 ماکو  آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 دور روزها این :  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 محیطی زیست بزرگ مشکل یک به تبدیل خودرو مستعمل الستیکهاي  ریختن
 روش موتوري نقلیه وسیله از استفاده که جمعیت پر کشورهاي در خصوص به ، شده

 از. شود بازیافت الستیک زباله باید مشکل این حل براي. باشد می نقل و حمل اصلی
 است زیست محیط آلودگی بهمراه یا و نیست صرفه به مقرون بازیافت روش که آنجا

 از که است این اصلی روند حاضر، حال در. شود نمی انجام الستیک زباله بازیافت ،
 .شود می استفاده الستیک پودر یا( شده خرد) ریز الستیک عنوان به زباله الستیک

 تن 20000: ساالنه تولید ظرفیت 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 یورو میلیون 2.75:فروش

 (درصد) ترکیه و عراق% 30:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

  ماه 15: طرح اجراي دوره طول 
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو
میلیون 

 یورو

 3.5 2.5 1 45000 46462 سرمایه ثابت

 0.2 _ 0.2 45000 8098 سرمایه در گردش

 3.7 2.5 1.2 45000 54260 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 2.5: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 (یورو میلیون) 2: خالص فعلی ارزش
 (درصد) 35.67: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 آبزیان خوراک تولید:  عنوان پروژه

                                           تولید:    بخش

 ماکو  آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 غذاهاي بر عالوه:   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 خود تغذیه نیازهاي تواند می که کامل غذاي یک به آبزیان استخر، در موجود طبیعی
 پروتئین، جمله از) اصلی ترکیبات بابت از اول غذایی مواد. دارند نیاز کند فراهم  را

 آبزیان به مصنوعی غذایی رژیم یک عنوان به سپس، و شده فرموله( غیره و ، چربی
 توسط که باشد می غذایی مواد انواع شامل مصنوعی غذایی رژیم. شود می داده

 آبزیان براي غذایی مواد.  شود می استفاده رشد و زندگی مختلف مراحل در آبزیان
 مانند مغذي مواد به توجه با رشته و گرانول شده، خرد ، فشرده عنوان به تواند می
)  چربی معدنی، مواد ها، ویتامین ،(  ضروري هاي آمینه اسید)  پروتئین آب،

 .شود تعریف کربوهیدرات و(  ضروري چرب اسیدهاي

 تن12000: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد% )100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد%)100:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه15: طرح اجراي دوره طول  

 

 
 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 492

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو
میلیون 

 یورو

 1.21 0.60 0.61 0.045 27،366 سرمایه ثابت

 0.50 - 0.50 0.045 22،500 سرمایه در گردش

 1.71 0.60 1.11 0.045 49،866 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 61/0: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش 

 ( یورو میلیون)83/1: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )46: داخلی بازگشت نرخ 

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 493

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 بگ جامبو کیسه تولید:  عنوان پروژه

                     تولید: بخش

  ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 جامبو هاي : کیسه  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 و کیلوگرم 2000 تا 500 از محموله حمل براي استفاده مورد پذیر انعطاف هاي کیسه
 و جامد مواد انواع حمل براي مناسب جامبو هاي کیسه. است مکعب متر 3 حجم به

 راحتی به ها کیسه این. باشد می پوسته پوسته یا و گرانول پودر، قالب در دانه داراي

 هاي کیسه. شوند می حمل و برداشته جرثقیل یک از استفاده با باالییشان بخش از

 مواد سازي ذخیره و نقل و حمل براي بندي بسته ترین مناسب و ترین ارزان جامبو
 .باشند می خشک فله

 تن 15000: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 ترکیه بازارهاي% 30 و داخلی بازار% 70:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش: فروش
 (درصد) عراق و

 ماه 15: طرح اجراي دوره طول

 
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 494

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

مالی منابع 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

 میلیون ریال
نرخ 
 برابري

 میلیون یورو میلیون یورو یورو

 1.344 0.895 0.449 0.045 20.219 سرمایه ثابت

 1.014 - 1.014 0.045 45.614 در گردش سرمایه

 2.354 0.895 1.493 0.045 67.204 سرمایه کل

 (یورو میلیون)  0.859 :خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 3.342: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 56.4: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  2: سرمایه بازگشت مدت
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 سنگی مصنوعات تولید: عنوان پروژه

                معدن: بخش

   آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 سنگی مصنوعات:   مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی  

 پردازش سنگهاي تمام هدف.  میباشند سنگی محصوالت از اي گسترده طیف شامل
 محصوالت این دیگر، عبارت به. باشد می صاف سنگهاي و پالک سنگ جز به شده
 موارد، برخی در. شوند می تولید سنگ برش کارخانه در سنگ پردازش مرحله از پس

 دست به خام سنگ از مستقیم طور به موارد برخی در است ممکن سنگ مصنوعات
 با طبیعی هاي سنگ از ترکیبی از توانند می همچنین سنگی مصنوعات.  باشد آمده
 و زباله سنگ و سیمان ترکیب از ها سنگ این. آیند دست به دیگر افزودنی مواد

 .شوند می ایجاد وزن سبک بسیار خاک

 تن 4500:ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 :فروش

 (درصد%)50:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه12:طرح اجراي دوره طول

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 496

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح

 منابع مالی  داخلی مورد نیاز
منابع مالی 
خارجی مورد 

 نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

 میلیون ریال
نرخ 

 برابري
میلیون 

 یورو
 میلیون یورو میلیون یورو

 0.874 0.55 0.324 45000 14613 سرمایه ثابت

 0.048 _ 0.048 45000 2185 سرمایه در گردش

 0.923 0.55 0.373 45000 16798 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)55/0:خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 173/0: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )5/23: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 5: سرمایه بازگشت مدت
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 497

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 حرارت و برق تأمین براي کوچک مقیاس برق مولد تولید:  عنوان پروژه

                               صنعت: بخش

 برق مولد: تولیدات/  خدمات

  ماکو آزاد منطقه:    جانمایی پروژه

 تولید CHP  : مشخصات فنی تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی

 به. است یکپارچه سیستم یک توسط انرژي منبع یک از حرارت و برق همزمان
 سیستم. رود¬می هدر صنایع از برخی در گرما صورت به سوخت انرژي دیگر؛ عبارت

 میکند تبدیل مفید انرژي به و استفاده شده تلف حرارتی انرژي از CHP هاي
 براي فردي سیستمهاي نسبت به کمتري سوخت% 35 حداقل CHP سیستمهاي.

 از محدود منابع در جویی صرفه بر عالوه. کند می استفاده یکسان انرژي و گرما تولید
 را زیست محیط آلودگی زیادي حد تا CHP هاي سیستم ، فسیلی هاي سوخت
 .دهد می کاهش

 دستگاه 50: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 عراق بازارهاي% 70 و داخلی بازار% 30:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش: فروش
 (درصد) ترکیه و

 ماه 20: طرح اجراي دوره طول
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 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری
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برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

منابع مالی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح
مورد خارجی 

 نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون  میلیون یورو یورو
 یورو

 2.77 2.02 2.765.450 0.045 33.445 سرمایه ثابت

سرمایه در 
 گردش

18.594 0.045 0.41 - 0.41 

 3.18 2.02 1.16 0.045 52.040 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 0.47: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)  1.8: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 33: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  4: سرمایه بازگشت مدت
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 500

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 سازي خودرو صنایع جهت هوشمند پلیمر کامپوزیت نانو تولید:  عنوان پروژه

                                               تولید: بخش

  ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 نانو مرکب : مواد  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 کاربردهاي که هستند هوشمند پلیمرهاي از پیچیده ترکیبات از اي دسته با هوشمند
 می دارا پویایشان فردساختار به منحصر پذیري شکل و قدرت بواسطه را متنوعی

 استرس که طوري به شکل، تغییر براي ضربه از ناشی استرسهاي از آنها. باشند
 و شدن متالشی باعث ضربه اگر ، دیگر سوي از. کنند می استفاده نشود، منتقل
 این به توجه با. کرد بازیابی را شکل توان می حرارت بوسیله باشد فرم شدن خراب

 بدن در هوشمند هاي کامپوزیت از استفاده جدي طور به خودرو صنعت ویژه، خواص
 داده افزایش را مسافر ایمنی کرده، تر سبک را آنها تا است داده قرار مدنظر را اتومبیل

 .دبخش بهبود را بهبود قطعات شکل و

 تن 2500: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد)داخلی بازار% 100:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 18: طرح اجراي دوره طول

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 501

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون یورو میلیون یورو یورو

 19 14.5 4.5 0.045 202.245 سرمایه ثابت

 2.27 - 2.27 0.045 102.244 در گردشسرمایه 

 21.27 14.5 6.77 0.045 304.489 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)  14.50: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 29: خالص فعلی ارزش

 (سال)  2: سرمایه بازگشت مدت(درصد) 55.3: داخلی بازگشت نرخ
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 502

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 کامپوزیت ورق تولید:  عنوان پروژه

                                               تولید: بخش

  ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 محصوالت از یکی:  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 کامپوزیت ساختار به توجه با. است داخلی دکوراسیون و نما در استفاده مورد جدید
 عنوان به و بوده وزن سبک ساختمان هاي پانل فلزي، ظاهر حفظ از غیر به ، خود

. است شده تشکیل الیه چند از ها کامپوزیت این. میکنند عمل حرارت و صدا عایق
 در شده داده قرار الیه و متر میلی 0.5 تا 0.18 ضخامت با آلومینیوم هاي الیه

 مرکزي الیه. است PVDF یا PET از نازک پوشش یک از شده ساخته بیرونی قسمت
 اتیلن پلی از توان می را هستند متصل آلومینیومی هاي الیه آن طرف دو هر در که
 .است میلیمتر 4-3  پانل کلی ضخامت -. ساخت استر پلی یا

 تن 710: ساالنه تولید ظرفیت

 روژهپ توضعی 

 (درصد) 20:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان
 :فروش

 و ترکیه بازارهاي% 50 و داخلی بازار% 50:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 
 عراق

 (درصد)

 ماه 14: طرح اجراي دوره طول
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 503

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون یورو میلیون یورو یورو

 6.58 5.56 1.02 0.045 45.964 سرمایه ثابت

 0.375 - 0.375 0.045 16.894 سرمایه در گردش

 6.95 5.6 1.4 0.045 62.858 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)  5.56 :خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 5.32: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 39.4: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  3: سرمایه بازگشت مدت
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 504

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 اسپتیک الیه چند هاي ورقه تولید:  عنوان پروژه

                          تولید: بخش

  ماکو آزاد منطقه:  جانمایی پروژه

 موارد از بسیاري در : طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع 

 بندي بسته و نظر مورد غذایی مواد نگهداري نیازهاي بین هماهنگی ایجاد منظور به
 الیه یک بندي بسته تنها. گردد استفاده الیه چند بندي بسته مواد از است الزم مواد،

 چند بندي بسته مواد نتیجه در. نیست نیازها تمام به پاسخگویی به قادر تنهایی به
 .شود می استفاده الیه

 محصول بندي بسته در استفاده مورد مختلف هاي الیه انتخاب به نیاز که هنگامی
 ناپذیري نفوذ مهم مسئله یک رطوبت، و نور اکسیژن، مهار از غیر به آید، می پیش

 و جات ترشی جات ادویه قهوه، مانند محصوالتی براي ویژه به. است فرار ترکیبات
 الیه چند هاي بندي بسته. شوند می شناخته خود خاص طعم و عطر با که میوه آب

 توجه با. شود می استفاده محیط دماي در مدت طوالنی غذایی مواد نگهداري براي
 مواد در نگهدارنده مواد از استفاده به است الزم بندي، بسته این کامل بندي آب به

 این براي غذایی صنایع براي بزرگ مزیت یک حقیقت این و کرده مبادرت غذایی
 که مقوا از الیه چندین از بندي بسته نوع این بدنه. است بندي بسته پوشش از نوع

 .است شده ساخته میکند بازي را نور عبور از جلوگیري از غیر اي عمده نقش

 تن 15000: ساالنه تولید ظرفیت

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 و ترکیه بازارهاي% 50 و داخلی بازار% 50:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 
 عراق

 ماه 15: طرح اجراي دوره طول
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 505

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 پروژه مالی وضعیت 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

 میلیون یورو میلیون یورو یورو

 14.077 13.25 0.827 0.045 37.206 سرمایه ثابت

 1.378 - 1.378 0.045 61.998 سرمایه در گردش

 15.455 13.25 2.205 0.045 99.204 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)  13.25: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 4.337: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 26.2: داخلی بازگشت نرخ

 (سال)  4: سرمایه بازگشت مدت
 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 506

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

           

 بتنی ساخته پیش قطعات و خانه:  عنوان پروژه

                                 تولید:بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

   تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و 

 خانه و چوب ، شده ساخته فلز بتن، حالتهاي در کلی طور به ساخته پیش هاي خانه
 خود خاص معایب و مزایا داراي آنها از کدام هر. هستند دسترس در بعدي سه هاي
 شرایط همچنین و مکان  شرایط به بسته موارد دیگر با مقایسه در توانند می و بوده

 .باشد اجرا قابل و صرفه به مقرون کشورها

 مربع متر 37000: ساالنه تولید ظرفیت 

 
 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 یورو میلیون 51:فروش

 (درصد)ترکیه و عراق% 20:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 12:  طرح اجراي دوره طول

 
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 507

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی خارجی 
 مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 0.5 0.1 0.4 45000 17701 سرمایه ثابت

 0.0 - 0.0 45000 1756 سرمایه در گردش

 0.5 0.1 0.4 45000 19457 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 12: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 16: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )26.14: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 4: سرمایه بازگشت مدت
  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 508

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

           

 ترکیبی ساخته پیش هاي خانه:  عنوان پروژه

                          تولید:بخش

 ماکو آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 فلزي ساختمان :  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تولید کارخانه در آنها ساختاري قطعات تمام که هستند ساختمانهایی ساخته پیش
 جزئیات اساس بر و شود می داده کننده تولید به آنها هاي طرح و ها ونقشه شده

 طبق مهره و پیچ و پروفیل ، ورق. شوند¬می ساخته موجود هاي نقشه در ساختاري
 افراد توسط حفاري عملیات و برش و شوند، می ساخته فنی اسناد و استانداردها

 و جوشکاري سپس،. شود¬می انجام باال دقت با شده ارائه طرح اساس بر مجرب
 درز ریختن و کردن تمیز از پس. شود می انجام باال دقت با کن سوراخ مته حذف
 بازسازي براي ساختار نوع این که است ذکر به الزم. شود می انجام نقاشی ، جوش

 .شود می استفاده بم

 مربع متر 60000: ساالنه تولید ظرفیت

 
 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 یورو میلیون 8.93:فروش

 (درصد% )10:محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 16:طرح اجراي دوره طول

 
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 509

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
منابع مالی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح

 خارجی مورد نیاز
کل منابع 
 مورد نیاز

نرخ  میلیون ریال
 برابري

 میلیون
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 2.512 2.18 0.332 45000 14969 سرمایه ثابت

 0.84 _ 0.84 45000 37833 سرمایه در گردش

 3.353 2.18 1173 45000 52802 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 2.18: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 2.01: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )34.9: داخلی بازگشت نرخ

  (سال) 4: سرمایه بازگشت مدت



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 510

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 پروژه معرفی 

 خورشیدي ماژول و سلول:  عنوان پروژه

       صنعت:بخش

   آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 هاي سلول :  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 برق به اتصال با هادي نیمه یک از(  همراه PV) فتوولتائیک هاي سلول یا خورشیدي
 می تبدیل الکتریکی انرژي به را آن و جذب را خورشیدي انرژي. است شده تشکیل

 هاي پیوند)  خورشیدي کوواالنسی پیوند سلول انتشار توسط که نور پرتوهاي. کند
 را مثبت آزاد هاي حفره و منفی آزاد الکترونهاي سپس و جذب( هادي نیمه اتمی

 .اندازد می جریان به را شده تولید برق ایجادو

 وات 10000000: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 
 (درصد)0:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد) %20:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 14:  طرح اجراي دوره طول

 
 



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 511

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 اطالعات عمومی پروژه 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 مالی  داخلی مورد نیازمنابع 

منابع مالی 
خارجی مورد 

 نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

 میلیون یورو میلیون یورو میلیون یورو نرخ برابري

 12.4 11.9 0.5 45000 22646 سرمایه ثابت

سرمایه در 
 گردش

188516 45000 4.2 _ 4.2 

 16.6 11.9 4.7 45000 211162 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 11.90: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 15.80: خالص فعلی ارزش

 (درصد% )44.58: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 3: سرمایه بازگشت مدت
 
 
 



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 512

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 513

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی         

 فرش سنگ:  عنوان پروژه

                     صنعت:بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

 تن 5500: ساالنه تولید ظرفیت

 
 

 پـروژه وضعیـت 

 
 (درصد)100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

 (درصد% )30: محصول  صادرات بازار بینی پیش 

 ماه 14:  طرح اجراي دوره طول

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 514

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

  عمومی پروژهاطالعات 
 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 
منابع مالی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح

 خارجی مورد نیاز
کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون  میلیون یورو میلیون یورو نرخ برابري میلیون ریال
 یورو

 0.81 0.47 0.34 45000 15511 سرمایه ثابت

سرمایه در 
 گردش

1485 45000 0.03 - 0.03 

 0.84 0.47 0.38 45000 16996 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون)0.34: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 0.25: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 29: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 4: سرمایه بازگشت مدت
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 515

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 ( ABS) خودرو ترمز  سیستم:  عنوان پروژه

                    تولید:  بخش

 ماکو آزاد منطقه: جانمایی پروژه

 :  تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

ABS است کرده احاطه را ترمز سیستم که است قفل - ضد ترمز سیستم مخفف ، 
 که لغزنده و مرطوب هاي جاده در مستقیم مسیر در آنها داشتن نگه و چرخ هدایت

 سیستم دیگر، عبارت به. دارد عهده به را شود منحرف خود مسیر از تواند می چرخ
 چرخ که حالی در ترمز سیستم عملکرد و کاهش را ترمز فشار قفل - ضد ترمز

 . دهد می افزایش را قفلکرده

 طراحی 1900 سال در هواپیما براي سپس و قطار براي اول بلوک - ضد سیستم
 ABS تولید به شروع لوکس ماشینهاي تولیدکنندگان از برخی1960 سال در. بود شده
 مکانیکی زیادي حد تا اولیه هاي سیستم. کردند قیمت گران هاي اتومبیل براي
 هاي اتومبیل در باال ایمنی با پیشرفته الکترونیکی هاي سیستم1978 سال از. بودند
 1990 دهه در سرعت به قفل ضد هاي سیستم. گرفت قرار استفاده مورد قیمت گران

 می استفاده معمولی نقلیه وسایل از بسیاري در ABS سیستم امروزه،. یافتند توسعه
 .شود

 سال در دستگاه 30000: ساالنه تولید ظرفیت  

 

 پـروژه وضعیـت 

 
 درصد 50:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 :فروش

  درصد 0داخلی، بازارهاي درصد 100:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 21:  طرح اجراي دوره طول

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 516

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 

 شرح
 منابع مالی  داخلی مورد نیاز

منابع مالی 
 خارجی مورد نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

 نرخ برابري میلیون ریال
میلیون 

 یورو
 میلیون یورو

میلیون 
 یورو

 3.81 2.78 1.03 0.045 46،463 سرمایه ثابت

 0.73 - 0.73 0.045 32،919 سرمایه در گردش

 4.54 2.78 1.76 0.045 79،383 سرمایه کل

 
 یورو میلیون 1.03: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

  یورو میلیون 3.40: خالص فعلی ارزش

 % 37:  داخلی بازگشت نرخ

 سال 3: سرمایه بازگشت مدت
  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 517

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

           

 پزشکی باند و گاز:  عنوان پروژه

                   صنعت:بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 که محصوالتی:   تشریح موضوع طرح و تبیین اجمالی مشخصات فنی

:  شود می تقسیم اصلی گروه سه در شده ارائه بازار به گاز و پزشکی باند عنوان تحت
 بافت داراي گازها و پزشکی هاي باند مختلف انواع. چرب و استریل غیر استریل،

 مورد الیاف. باشند می پنبه ٪100 آنها. باشند می 8 پود تراکم و 12 تار تراکم با ساده
 باشدو شده ساخته طبیعی پنبه از کامال باید پانسمان گاز و بندي زخم نوار در استفاده
 .نیست مجاز کم مقادیر در حتی مصنوعی الیاف از استفاده

 تن 250: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 (درصد)ترکیه و عراق% 20:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش  :فروش

 ماه 18:  طرح اجراي دوره طول

 

  



 

 
 

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران 518

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

 

 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 
 

 پروژه مالی وضعیت 

 
منابع مالی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح

 مورد نیاز خارجی
کل منابع 
 مورد نیاز

نرخ  میلیون ریال
 برابري

میلیون 
 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 0.68 0.47 0.21 45000 9383 سرمایه ثابت

 0.06 _ 0.06 45000 2478 سرمایه در گردش

 0.73 0.47 0.27 45000 11861 سرمایه کل

 
 (یورو میلیون) 0.21: خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون) 0.15: خالص فعلی ارزش

 (درصد) 26: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 4: سرمایه بازگشت مدت
 
 

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 519

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 پروژه معرفی 

 رنگی فلزي هاي ورقه:  عنوان پروژه

                                           تولید: بخش

 ماکو  آزاد منطقه:       جانمایی پروژه

 :  تبیین اجمالی مشخصات فنیتشریح موضوع طرح و 

 هاي روش طریق از آنها سطح که هستند اي فوالدي هاي ورق رنگی فلزي ورقهاي
 را گالوانیزه پیچ سیم پوست همه از اول. شود می رنگکاري شده مشخص شیمیایی

 مراحل  گذراندن از پس که دهند می انتقال سازي آماده بخش به و کرده جدا
 .شود می ارائه بازار به نهایت در و شده تولید مختلف

 سال/تن 973000: ساالنه تولید ظرفیت

 

 پـروژه وضعیـت 

 (درصد) 100:  خارج/ داخل از طرح نیاز مورد اولیه مواد میزان به دسترسی میزان

 یورو میلیون 90.86:فروش

 (درصد%)0:  محصول  صادرات بازار بینی  پیش 

 ماه 24:  طرح اجراي دوره طول
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 اطالعات عمومی پروژه 

 است. دسترس در طرح سنجی امکان

 است. شده تأمین نیاز مورد زمین

 ...( .                                                و جاده سوخت، مخابرات، آب، برق،)  زیرساخت تسهیالت تدارک

 موجود تجهیزات و آالت ماشین فنی دانش فروشنده/  سازنده هاي شرکت فهرست
 .است

 

 پروژه مالی وضعیت 

 
منابع مالی  منابع مالی  داخلی مورد نیاز شرح

خارجی مورد 
 نیاز

کل منابع 
 مورد نیاز

میلیون 
 ریال

 میلیون یورو میلیون یورو میلیون یورو نرخ برابري

 3.4 2.8 0.6 45000 27844 سرمایه ثابت

 8.8 _ 8.8 45000 394924 سرمایه در گردش

 12.2 2.8 9.4 45000 422768 سرمایه کل

 
 

 (یورو میلیون)2.79:خارجی آالت ماشین و تجهیزات ارزش

 ( یورو میلیون)27.93:خالص فعلی ارزش

 (درصد) 86.05: داخلی بازگشت نرخ

 (سال) 2: سرمایه بازگشت مدت

  



 

 

 فرصت های سرمایه گذاری 521

برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاریدفتر   

 

 ( FIPPA) در ایران  خارجی گذاری سرمایه تشویق و حمایت قانون
 FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT 

 تعاریف - اول فصل
 : باشد می زیر معانی داراي قانون این در شده برده بکار عبارات و : اصطالحات1 ماده

 . خارجی گذاري سرمایه حمایت و تشویق قانون:  قاندون
 از اسدتفاده بدا ایرانی یا و ایرانی غیر حقوقی یا حقیقی اشخداص: خارجی گذار سرمایه

 نموده اخذ را(6) ماده موضوع گذاري سرمایه مجوز که خارجی بدا منشاء سدرمایه
 .باشند

 گدذار سدرمایه توسدط که غیرنقدي یا و نقدي از اعم سرمایه انواع:  خارجی سرمایه
 گردد می زیر موارد شامل و شود می وارد بده کشور خارجدددی

 طرق دیگر یا بانکی نظام طریق از ، تبدیل قابل ارز بصورت که نقدي وجدددوه -الف
 کشور به ، باشد ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک تائید مورد وجدددوه که انتقال

 شود، وارد
 ، تجهیزات و آالت ماشین - ب
 کمکی، و افزودنی ، اولیه مواد و منفصله قطعات ، یدکی قطعات و ابزار - ج
 ، تخصصی خدمات و تجاري عالئم و اسامی ، فنی دانش ، اختراع حق - د

 ، خارجی گذار سرمایه انتقال قابل سهام سود - هد
 . دولت هیات تصویب با مجاز موارد سایر - و

 یدا جدید اقتصادي بنگاه یک در خارجی سرمایه بکارگیري:  خارجی گذاري سرمایه
 . گذاري سرمایه مجوز از اخذ پدس موجدود

 مدورد هدر براي قانون این(6) مددداده طبق بر که مجوزي:  گذاري سرمایه مجوز
 . شود می صادر گدذاري خارجی سدرمایه
 مادة موضوع ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان: سازمان

 تدشکیل قدانون(5)
 . 1353/ 4/ 24 مصوب دارایی و اقتصادي امور وزارت
 . قانون این(6)  ماده موضوع خارجی گذاري سرمایه هیات:  هیات
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 خارجی سرمایه پذیرش عمومی شرایط - دوم فصل
 سدایر رعایدت با و قانون این براساس خارجی گذاري سرمایه : پذیرش 2 ماده

 فعالیدت و آبدادي و عمدران منظدور به بایست می کشور مقدررات جاري و قدوانین
 صورت زیر ضوابط براساس خدمات و ، کشاورزي معددنی ، صدنعتی از اعدم تولیددي

 :پذیرد
 افدزایش ، تولیدات کیفیت ارتقاء ، آوري فن ارتقاء ، اقتصادي رشد موجب - الف

 . شود صادرات افزایش و فرصتهاي شغلی
 در اخالل ، زیست محیط تخریب ، عمومی منافع و ملی امنیت تهدید موجب - ب

 . نشود داخلی هاي گذاري سرمایه بر مبتنی تولیدات و تضییع کشور اقتصاد
 از منظدور.  نباشد خارجی گذاران سرمایه به دولت توسط امتیاز اعطاي متضمن - ج

 قرار انحصاري موقعیت در را خارجی گذاران سرمایه که است اي ویژه ، حقوق امتیداز
 . دهد

 این موضوع خارجی گذاري سرمایه از حاصل تولیدي خدمات و کاال ارزش سهم - د
 مجوز صدور زمان در داخلی بازار در شده عرضه خدمات و کاال به ارزش نسبت قانون

 بود نخواهد بیشتر درصد 35 از ، رشته هر در و درصد 25 از اقتدصادي بخش هر در ،
 اي نامه آئین طبق آنها از در هریک گذاري سرمایه میزان و ها رشتددده تعیین. 

 جهت گدذاري خارجی سدرمایه. میرسدد وزیدران هیات تصویب به که بود خواهد
هدا  ندسبت ایدن از خام نفت جز به کشور از خارج به صدور براي خدمات و کاال تولید
 .است معاف
 1310/ 3/ 16 مصوب خارجی اتباع منقول غیر اموال تملک به مربوط قانون - تبصره

 سرمایه بنام میزان هر به زمین نوع هر تملک.  باشد می باقی قدوت خود به کماکان
 . باشد نمی مجاز ایدن قانون چدارچوب در خدارجی گدذار
 از شوند می پذیرفته قانون این مفاد براساس که خارجی هاي گذاري : سرمایه 3 ماده

 زیر طریق دو به گذاریها سرمایه این.  برخوردارند قانون این و حمایتهاي تدسهیالت
 : هستند پذیرش قابل
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 خصوصی بخش فعالیت که هایی زمینه در خارجی مستقیم گذاري سرمایددده - الف
 . مدی باشد مجاز آن در
 روشهاي چارچوب در ها بخش کلیه در خارجی هاي گددددذاري سرمایده - ب

 برگشت که واگذاري و برداري بهره ، ساخت و بیع متقابددددل ، مدنی مشارکت
 ناشی گذاري سرمایدده مورد طرح عملکدرد اقتصادي از صرفا حاصله منافع و سرمایه

 . نباشد شدرکتهاي دولتی یدا و بانکها یا دولت تضمین به متکی و شود
 واگذاري و برداري بهره ، ساخت روشهاي موضوع خارجی سرمایه که مادام - تبصره
 حق اعمال ، است نشده مستهلک برآن مترتب سود و ماده این(  )ب بندد در مندرج
 توسط پذیر سرمایه اقتصادي بنگاه در مانده باقیسرمایه  سهم به نسبت مالکانه
 خارجی دولتهاي یا دولت گذاري سرمایه 4 ماده . باشد می مجاز خارجی گذار سرمایه

 اسالمی شوراي مجلس بده تصویب مندوط مورد حسب ایران اسالمی جمهوري در
  تلقی میگردد خصوصی ، خارجی دولتی شرکتهاي گذاري سرمایه.  باشد می

 ذیصالح مراجع - سوم فصل
 و کشور در خارجی هاي گذاري سرمایه تشویق رسمی نهاد تنها ، : سازمان 5 ماده

 درخواست و باشد می خارجدددی هاي گذاري سرمایه به مربوط کلیه امور به رسیدگی
 بکار ورود، پذیرش، جمله از مربوطه امور در خصوص خارجی گذاران سرمایه هاي

 . گردد سدازمان تسلیم آن بده باید می سرمایدده خروج و گیري
 5 ماده موضوع درخواستهاي خصوص در تصمیم اخذ و رسیددگی منظور : به 6 ماده

 اقتصادي امور وزیر معاون ریاست به خارجی گذاري سرمایه هیات بدا نام هیدداتی( (،
 معاون ، خارجه امدددور وزیر معاون از مرکب و کدل سازمان رئدیس بعندوان دارایی و

 مرکزي بانک کل رئیس معاون ، کشور ریدزي برنامده و مددیریت سدازمان رئیس
 تشکیل هاي ذیربط وزارتخانه معاونین ، مورد حسب و ایران اسالمی جمهوري

 از تصویب پدس گدذاري سدرمایه مجوز ، پذیرش درخواست با ارتباط در.  میگردد
 بهنگدام.  میگدردد صدادر دارایدی و اقتدصادي امدور وزیر امضاي و تائید با هیات

 2 ماده در مندرج ضوابط رعایت به موظف هیات ، خارجی گذاري پدذیرش سرمایددده
 . باشد می قانون این) (
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 مقدماتی بررسی از پس را گذاري سرمایه درخواستهاي است مکلف سازمان - تبصره
 مطرح هیات در خود نظر با همراه آنها دریافت تاریخ از روز(  پانزده ظدرف ) حداکثر
 شدن مطرح تاریخ از ماه یک مدت ظرف اسدت حداکثر موظدف هیدات.  نمایدد

  . نماید اعالم کتبا را خود تدصمیم نهایی و رسیدگی موضوع به مذکور درخواستهاي
 گذاري سرمایه فعالیت و پذیرش به مربوط امور تسریع و تسهیل : بمنظور 7 ماده

 و اقتصادي امور وزارت ازجمله ذیربط دستگاههاي کلیه ، در کشور خدارجی هداي
 بانک ، اجتماعی امور و کار وزارت ، وزارت بازرگانی ، خارجده امور وزارت ، دارایی

 کل اداره ایران، جمهدوري اسالمی گمدرک ایدران، اسدالمی جمهدوري مرکدزي
 مکلفنددد نسبت زیدست محدیط حفاظدت سازمان و صنعتی مالکیت و شرکتها ثبت

 اقدام سازمان به دستگاه مقام باالترین امضاي با االختیار تام نماینده یک معرفی به
 در مربوطده امور کلیه کننده هماهنگ و رابط بعنوان شده معرفی نمایندگان . نمایندد

 . شوند می سدازمان شناخته بدا دسدتگاه آن
 خارجی سرمایه انتقال و تضمین - چهارم فصل
 و حمایتها ، حقدددوق کلیه از قانون این مشمول خارجی هاي گذاري : سرمایه 8 ماده

 برخوردار یکسان بطور است موجدود داخلی هاي گذاري سرمایه کده براي تسهیالتی
 . باشند می

 گرفت نخواهد قرار شدن ملی و مالکیت سلب مورد خارجی گذاري : سرمایه 9 ماده
 در و آمیز تبعیض غیر روش به ، قانونی فرآیند موجب به ، منافع عمومی براي مگر

 بالفاصله گذاري سرمایه آن واقعی ارزش بده ماخذ غرامدت مناسب پرداخت مقابل
 . مالکیت سلب از قبل

 سلب از پس سال یک مدت در حداکثر باید وارده خسارت جبران تقاضاي 1- تبصره
 . تسلیم شود هیات به ملی شدن یا مالکیت
 قدانون این( 19) ماده براساس شدن ملی یا مالکیت سلب از ناشی اختالف 2- تبصره
 . شد فدصل خواهد و حدل
 با یا و داخلی گذار سرمایه به خارجی سرمایه از یبخش یا تمام : واگذاري 10 ماده

 دیگر خارجی گذار سرمایه به دارایی و اقتصادي امور وزیر و تائید هیدات موافقت
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 که گیرنده انتقال ، دیگر خارجدی گذار بده سرمایه انتقال درصورت.  باشد می مجاز
 جایگزین قانون این مقررات از نظر ، باشد اولیه گذار سرمایه شرایط داراي حداقل باید

 .بود خواهد قبلی گذار سرمایه شریک یا و
 خارجی سرمایه خروج و ورود ، پذیرش مقررات - پنجم فصل
 تحت و وارد کشور به زیر صور از ترکیبی یا یک به میتواند خارجی : سرمایه 11 ماده

 : گیرد قرار ایدن قانون پوشدش
  . شود می تبدیل ریال به که نقدي وجوه - الف
 سفارشات و خریدها براي مستقیما و شود نمی تبدیل ریال به که نقدي وجوه - ب

 . قرارگیرد استفاده مورد خارجی سرمایه گذاري به مربوط
 . ذیصالح مراجع توسط ارزیابی مراحل طی از پس نقدي غیر اقالم - ج

 نامده آئین در خارجی سرمایه ثبت و ارزیابی نحوه به مربوط ترتیبات - تبصره
 . شد خواهد قدانون تعیین ایدن اجرایدی

 همچنین و خارجددددی سرمایه خروج یا ورود هنگام به عمل مورد ارز : نرخ 12ماده
 رسمی شبکه در رایج نرخ همان ارز بودن نرخی تک درصورت ارزيانتقداالت  کلیه

 اسالمی جمهوري مرکزي بانک تشخیص به روز نرخ آزاد صورت این غیر در و کشور
 . بود خواهد مالک ایران
 بداقی کشور در سرمایه اصل از آنچه یا آن منافع و خارجی سرمایه : اصل 13 ماده

 و تعهددات کلیده انجدام از بعد و هیات به ماهه سه آگهی پیش بدا دادن باشدد ماندده
 دارایددی و اقتصادي امور وزیر تائید و هیات و تصویب قدانونی کدسورات پرداخدت

 . بود خواهد خارج به انتقال قابل
 اندوختده و عدوارض و مالیات کسر از پس خارجی گذاري سرمایه : سود 14 ماده

 به انتقال قابل دارایی و اقتصادي امور وزیر تائید و هیات بدا تصویب قدانونی هداي
 . است خارج
 خدارجی گذاران سرمایه مالی تسهیالت اصل اقساط به مربوط : پرداختهاي 15 ماده

 و فنی کمکهاي فنی، دانش اختراع، حق قراردادهاي ، هداي مربوطه هزینده و
 چارچوب در مشابه قراردادهاي و ، مدیریت تجداري عالئدم و اسدامی مهندسدی،
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 و اقتصادي امور تائیدد وزیر و هیدات مدصوبات براساس خارجی گذاري سرمایه
 . باشد می خارج به انتقال قابل دارایی،

 مداده(  ب) بند مفاد رعایت ( با15) ( و14) ،( 13) مواد موضوع : انتقاالت 16 ماده
 . است انجام قدانون قابل ( ایدن3)

 روشدهاي ( به15) ( و14) ،( 13) مواد موضوع انتقداالت براي ارز : تامیددددن17 ماده
 :  میدسر است زیدر
 . بانکی نظام از ارز خرید -الف
 حاصل ارز یا و تولیدي محصدوالت صدددددددور از حاصددددل ارز محدددل از - ب
 . است شده گرفته کار به آن در خارجی سرمایه که اقتصادي خددمات بنگاه ارائه از
 هیات تصویب به بند این اجراي در که فهرستی طبق مجاز کاالهاي صادرات - ج

 . میرسد مربوطه مقررات و رعایدت قوانین بدا وزیران
 گدددددذاري سرمایه مجوز در فوق روشهاي از ترکیبی یا یک بکارگیري 1- تبصره

 . میگردد درج
 وضع چنانچه (3ماده )(  ب) بند موضوع هاي گذاري سرمایه مورد در 2- تبصره
 ، مالی هاي موافقتنامه اجراي توقف یا ممنوعیت موجب ، مصوبات دولت یا قوانین

 اقساط سقف تا حداکثر حاصل زیان ، قدانون شود این چارچوب در شده پذیرفته
 ، پذیرش قابل تعهدات حدود . میگدردد پرداخدت و تدامین دولت توسط شده سررسید

 . رسد می تصویب به قانون این چارچوب در وزیران هیات توسط
 قابل وجوه ارزي معادل است مکلف ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک 3- تبصره
 اقتدصادي امدور وزیر تائید و سازمان موافقت با را ماده این( الف) موضدوع بند انتقدال

 . دهد قرار خارجی گذار اختیدار سرمایه در و تدامین دارایدی و
 مداده این( ج)  یا و(  ب)  بند به معطوف گذاري سرمایه مجوز چنانچه 4- تبصره
 . میگردد تلقی صادرات مجوز منزله به مذکور ، مجوز گدردد

 گدذاري سرمایه مجوز چارچوب در که خارجی سرمایه از بخش آن : خروج 18 ماده
 مقررات و قوانین کلیه شمول از باشد، نشده گرفته کار به اما وارد شده کدشور بده

 . مستثنی میباشد واردات و صادرات و ارزي
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 اختالفات فصل و حل - ششم فصل
 گذاري سرمایده خصوص در خارجی گذاران سرمایه و دولت بین : اختالفات 19 ماده

 دادگاههداي در نگردد فصل و حل مذاکره طریق از چنانچه قانون موضدوع این هداي
 سرمایه جانبه دو موافقتنامه قانون در آنکه مگر قدرار میگیرد، رسدیدگی مدورد داخلدی
 فصل و حل از دیگري شیوه مورد خدارجی، در گذار سرمایه متبوع دولت با گذاري

 . باشد شده توافق اختالفات
 نهایی مقررات - هفتم فصل
 در متقابدل تعهددات خصوص در مکلفند ذیربط اجرایی : دستگاههدداي 20 ماده

 مدورد حسب اشتغال و کار پروانه صدور ، اقامت اجازه ، صددور روادید چدارچوب
 مرتبط خصوصی بخش براي خارجی و کارشناسان مددیران ، گدذاران سدرمایه بدراي

 براساس آنها یک درجه و بستگان قانون این مشمول خارجی هاي گذاري سرمایه با
 . نمایند اقدام سازمان درخواست

 امور وزیر نظر با اجرایی هاي دستگاه و سازمان بین اختالف مددوارد - تبصره
  میشود فصل حل و دارایی و اقتصادي

 اطالعدات کلیه به را همگاندی دسترسی امکان است مکلف : سازمان 21 ماده
 ، گذاري سرمایه فرصتهاي ، خارجی گذاران سرمایه و سدرمایه گذاري بده مربدوط

 قرار سازمان آن اختیار در که اطالعاتی و سایر فعالیدت موضدوع ، ایراندی شدرکاي
 . نماید فراهم دارد
 که عمومی موسسات و دولتی سازمانهاي و شرکتها و ها وزارتخانه : کلیه 22 ماده

 نیداز مدورد اطالعات کلیه اند مکلف است نام ذکر مستلزم بدر آنها قدانون شمول
 در را شده انجام خارجی هاي گذاري گدزارش سرمایه و خدارجی گدذاري سدرمایه

 . نماید عمل ماده فوق براساس سازمان این تا دهند قرار سازمان اختیار
 گزارش بار یک ماه شش هر است مکلف دارایی و اقتصادي امور : وزیر 23 ماده

 به را قانون این موضوع خارجی گذاري سرمایه در خصوص سازمان عملکرد
 . نماید اسالمی ارسال شوراي مجلس ذیربط کمیسیونهاي
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 حمایت و جلب قانون ، آن اجرایی نامه آئین و قانون این تصویب تاریخ : از 24 ماده
.  میگردد لغو آن اجرایی نامه آئین و - 1334 مصوب 9/7/ - هداي خارجی سدرمایه
 اند قرارگرفته پذیرش مورد مزبور قانون قدبال براساس کده خدارجی هداي سرمایه

 آتی مقررات و قوانین توسط ایدن قانون مفداد. میگیرندد قرار قانون این شمول تحت
 مقررات و در قوانین قدانون ایدن تغییدر یدا لغو که یابد می تغییر یا لغو صورتی در

 . باشد شددده تصریح مذکور
 اقتصادي امور وزارت توسط ماه دو مدت ظرف قانون این اجرایی نامه : آئین 25 ماده

 . رسید خواهد وزیران هیات تصویب به تهیده و دارایی و
 یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره یازده و ماده پنج و بیست بر مشتمل فوق قانون
 تدصویب اسدالمی شوراي مجلس هشتاد و سیصد و یکهزار ماه ندوزدهم اسفند مورخ

 17 ماده 2 تبصره و 3 ماده( ب) بند ، 2 ماده( د) و( ج) بندهاي  ،2و  1 مدواد صددر و
 نظام مصلحت تشخیص مجمع تصویب به 1381 /3/4 شدنبه مورخ روز جلدسه در

 . است رسیده
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